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Dor de garganta e rouquidão
são sintomas comuns no inverno

  Nessa época de frio, a garganta fica mais sensível. A
dor de garganta pode surgir por irritação ou infecção.
Os sintomas são febre, mal estar, dor de cabeça, dor
no corpo, nódulo no pescoço e dor forte que atrapalha
na hora de engolir.
   Se a infecção for bacteriana o tratamento é feito com
antibiótico receitado pelo médico. Se ela for irritativa,
alguns cuidados caseiros podem ajudar: tomar bastante
água, mel e própolis e gargarejo com água morna e
sal.
   A rouquidão é uma inflamação, que pode ter várias
causas: resfriado ou gripe, trauma ou fator psicológi-
co. Para prevenir, a dica é não gritar, não competir com

o som. Se já ficou rouco, descanse sua voz. Ingerir bas-
tante água e fazer a inalação ajuda a manter as cordas
vocais hidratadas e lubrificadas.
Para comentar sobre, sugiro a otorrinolaringologista Dra
Marcelle Rodrigues Coviello.
Mini Currículo: Marcelle Rodrigues Coviello CRM: 52-
77269-0 Formada em médicina desde 2004 pela Unesa.
Fez residência médica em Otorrinolaringologia na San-
ta Casa de Limeira – SP de 2005/2008.  Pós- gradua-
ção Multiprofissional em Estratégia de Saúde da Famí-
lia – 2015. Título de Especialista em otorrinolaringologia
pela ABORLCCF, Membro da ABORLCCF e da SMFC.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DE MACUCO

DELIBERAÇÃO Nº 004/19
EDITAL 004/2019 DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR

Este edital dispõe sobre a listagem dos candidatos aprovados no
Processo de Escolha do Conselho Tutelar do Município de Macuco para

o mandato de 2020 a 2023.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente, no uso de suas

atribuições, conforme as Leis Federais 8.069/90, 12.696/12 e 13.824/19, Lei

Municipal nº 653/2013, Resolução CONANDA 170/14 e Deliberações CMDCA

001, 002 e 03/19  do Processo de Escolha do Conselho Tutelar de Macuco, para

o mandato do período de 2020 a 2023, torna público a relação dos candidatos

aprovados, na prova sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, no dia 21/

07, nos seguintes termos:
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Macuco, 29 de julho de 2019.

TATIANE FERNANDES LIMA BORMEVET
Presidente do CMDCA

  Assessoria Jurídica,

Contrato: Termo Aditivo
Contrato Originário: 011/2017;
Processo Bom Previ nº 079/2017 (Originário);
Processo Bom Previ nº 0150/2018 (1ª renovação);
Processo Bom Previ nº 095/2019, de 17/06/2019 (2ª renovação)
Fundamentação Legal: Art. 57, II, C/C § 4º, da Lei 8.666/93.
2º INSTRUMENTO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
PARTES:
Contratante: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom
Jardim- RJ.
Contratada: Referência Gestão e Risco LTDA-ME.
Objeto: Prestação de serviços na área de investimentos.
Prazo: 12 meses.
Início: 13/07/2019.
Valor: R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) mensais.
Dotação Orçamentária: 3001.04.122.0094.2.128, Natureza da Despesa: 3390.39
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ROSA PRISTA  FALA  AOS
PROFESSORES DE
MACUCO SOBRE

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

   A secretária municipal de Educação,
Luciana Backer, conseguiu trazer na noi-
te de segunda- feira (29/07) no Ciep
Municipalizado Honório Peçanha, com o
apoio do Espaço Mept Clínico & Educa-
cional de Bom jardim, a palestrante Rosa
Prista. “Luciana Pinheiro foi quem pro-
porcionou aos nossos professores esta
oferta através da parceira da Secretaria
de Educação e cursos técnicos - Luciana
é a psicóloga orientadora vocacional dos
cursos técnicos”, explicou a secretária.
   “Foi ofertado este presente para início
de semestre, e foi muito bem aceito, a
palestrante despertou o incentivo dos
professores – além de falar sobre edu-
cação inclusiva, Rosa ressaltou a impor-
tância do professor na construção da so-

ciedade – falou sobre o poder transfor-
mador do professor - antes de falar so-
bre qualquer tema, ela motivou nossos
professores e foi muito bom para todos”,
destacou Luciana Backer.
  *Rosa Prista é formada em música e
psicologia, doutorado em psicologia e
qualidade de vida, especialista em psi-
cologia clínica, psicopedagogia,
neuropsicologia, fundadora e formado-
ra em Psiomotricidade Sistêmica, mem-
bro titular da ABP, membro da rede inter-
nacional de pesquisadores em
motricidade humana, gestora científica
“ENCONTRE-SE”, consultoria de saúde
e educação inclusiva e diretora da esco-
la de autistas do Rio de Janeiro.

Luiz Lima cumpre agenda
em Nova Friburgo

   O recesso parlamentar começou no dia
18 de julho, mas para o deputado fede-
ral Luiz Lima (PSL-RJ) recesso mesmo só
das sessões na Câmara Federal. O par-
lamentar tem rodado o estado no Rio de
Janeiro e, após visitar a região dos la-
gos, o sul, centro-sul, norte e noroeste
do estado, esteve em Nova Friburgo nes-
ta terça-feira (30).
   Pela manhã, Luiz Lima se reuniu com
moradores de Olaria e representantes do
movimento Olaria Viva, em um ato na pra-
cinha do bairro, onde está instalado uma
cabine de patrulhamento e, também, o
gabinete do deputado. Luiz também foi
homenageado pelo Instituto Felga
Gracias.
   O deputado despachou em seu gabi-
nete e recebeu vereadores, empresári-
os e eleitores.
   Fã do restaurante Mariquinha desde a
adolescência, Luiz e a assessoria almo-
çaram no local antes de cumprirem agen-
da na rádio Nova Friburgo AM. Do res-
taurante até a rádio, Luiz caminhou pe-
las ruas do centro e recebeu o carinho
de muitos friburguenses, sugestões e
agradecimentos pela atenção com o mu-
nicípio.
   Em entrevista, Luiz Lima falou sobre as
verbas enviadas para a área da saúde
de Nova Friburgo e a construção da Nova
UPA. Na ocasião, Luiz Lima confirmou que
o PSL está empenhado em lançar candi-
dato próprio para prefeito em Nova
Friburgo na próxima eleição, mas não
falou sobre possíveis nomes.
O setor do vestiário também recebeu
atenção do deputado, que se reuniu com
empresários no Sindvest para tratar de
incentivos e grandiosos projetos para fo-
mentar o ramo da moda em Nova
Friburgo. Luiz, que possui excelente trân-
sito com a presidência da Caixa Econô-
mica Federal, sugeriu apresentar um de-
talhado estudo para angariar recursos e

apoio para o setor. No próximo dia 9 de
agosto, o deputado e empresários vol-
tam a se encontrar com dados em mãos.
  “Faço questão de fazer a ponte entre o
setor de vestuário de Nova Friburgo e a
Caixa Econômica Federal. São milhares
de empregos que precisam ser mantidos,
além do fortalecimento da economia lo-
cal. Não podemos aceitar que empresas
deixem Nova Friburgo por falta de incen-
tivo”.
 Luiz Lima encerrou a agenda de ativi-
dades no bairro Terra Nova, onde fez
uma indicação legislativa para a cons-
trução de uma Vila Olímpica. Ele se reu-
niu com moradores que apresentaram
uma extensa lista de reivindicações: fal-
ta de infraestrutura, ônibus, escolas, cre-
ches e posto de saúde nas redondezas
foram algumas das justas reclamações
dos moradores.
  “A intenção de trazer a Vila Olímpica
para o bairro Terra Nova é ofertar mais
qualidade de vida aos 12 mil moradores
que residem no local e estão completa-
mente esquecidos pelo poder público.
Queremos integração entre as escolas,
as crianças e adolescentes, que podem
encontrar no esporte um caminho de
bem. Além disso, o local é carente dos
serviços públicos mais básicos e asse-
gurados pela constituição. A construção
do bairro foi mal planejada e não atende
às necessidades de quem mora no lo-
cal. Minha assessoria está empenhada
em fazer o levantamento de todos os
dados para dar suporte aos moradores
e ser um elo entre os poderes executivo
municipal, legislativo estadual e federal
para mudarmos essa realidade rapida-
mente”, afirmou o deputado Luiz Lima.

Luiz esteve acompanhando de seus as-
sessores e do vereador Cascão do Povo
(PDT).

Operação Barreira Fiscal prende
ladrões de carga em Campos

   Agentes do posto de Mato Verde da
Operação Barreira Fiscal prenderam na
madrugada desta sexta-feira (02/08)
Valdeque Luiz de Paulo Júnior e George
Ferreira de Campos, na BR-101, em
Campos dos Goytacazes. Contra eles
havia dois mandados de prisão em aber-
to, expedidos pelo 28ª Vara Criminal do
Rio de Janeiro, por roubo de cargas. No
momento da prisão eles estavam em um
caminhão vindo do Espírito Santo com
destino ao Rio de Janeiro transportando
cosméticos. Os presos foram conduzidos
à 146ª DP(Campos) e, em seguida, fo-
ram transferidos para o sistema prisional.
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A preletora Rosa Prista


