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Hotel de Deus completa um mês com
220 atendimentos ambulatoriais
As consultas ambulatoriais também são abertas à população maior de 60 anos

I

naugurado há um mês, o Hotel de Deus já realizou 220
atendimentos ambulatoriais.
Funcionando das 7 às 19 horas, o
estabelecimento já conta com 15
idosos no Centro Dia e oferece
diversas atividades como ginástica, aula de canto, artesanato,
pintura, espaço de convivência
com sala de jogos, de televisão e
de leitura. As consultas ambulatoriais também são abertas
à população maior de 60 anos.
Idosos que buscam atendimento devem comparecer ao Hotel
de Deus com documento de
identidade, comprovante de
residência e cartão do SUS. Os
consultórios de atenção à saúde funcionam das 8 às 17 horas,
de segunda a sexta-feira, com
especialidades como geriatria,
fisioterapia, fonoaudiologia e
psicologia.
O espaço também vai promover uma série de atividades de
integração abertas à população.
Nesta quinta-feira (16), aconteceu um encontro entre crianças
do Centro Municipal de Atenção à Infância e à Adolescência
(Cemaia) e os idosos do espaço.
Já nesta sexta-feira (17), às 14h,

acontece o Cine Hotel de Deus.
"O Cine Hotel de Deus é destinado para toda a população.
Momentos como esses promovem integração e convívio com a
sociedade", destacou a secretária
de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, Janine Martins.
A secretária acrescentou que
o Hotel de Deus tem sido procurado por idosos com depressão,
vítimas de violência doméstica e
até mesmo aqueles que sofrem
com solidão, além de uma série
de outros fatores.
Maria Rita Dantas (73) foi
uma das primeiras idosas a procurar o Hotel de Deus e hoje permanece no Espaço Dia.
"Estou há um mês aqui. Participo das aulas de canto, faço amigos e já formamos uma grande
família. Se o Hotel é de Deus, eu
me considero no céu. Só quem se
sente sozinho entende a importância de um espaço como esse.
Aqui eu vou ter a oportunidade
de aprender a escrever. Eu estou
super animada e com muita vontade de recomeçar e ir em busca
do meu grande sonho, que é me
tornar uma Guarda Sênior", de-
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Os consultórios
de atenção
à saúde
funcionam das
8 às 17 horas,
de segunda a
sexta-feira, com
especialidades
como geriatria,
fisioterapia,
fonoaudiologia
e psicologia

sabafou a aposentada.
Maria Rita vai participar do
programa Analfabetismo Zero,
que contará com novo polo no
Hotel de Deus. As aulas serão
destinadas aos atendidos do espaço e moradores de áreas vizinhas como Virgem Santa, Novo
Botafogo e Piracema e vão acontecer às terças e quintas, das 8h
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às 10h30.
As inscrições serão abertas a
partir de fevereiro na Secretaria de Desenvolvimento Social,
Direitos Humanos e Acessibilidade. A intenção é alfabetizar
e elevar a autoestima dos participantes, visando desenvolver a
leitura e a escrita daqueles que
não tiveram a oportunidade de

frequentar a escola. O espaço
também receberá aulas práticas
com os participantes do curso de
cuidador de idosos, oferecido no
Centro de Educação Tecnológica
e Profissional (Cetep-Centro).
As consultas ambulatoriais
também são abertas à população maior de 60 anos. De acordo
com a coordenadora do Centro

de Atenção à Pessoa Idosa, Jackeline Nogueira, os idosos que
buscam atendimento devem
comparecer ao Hotel de Deus
com documento de identidade,
comprovante de residência e
cartão do SUS. Os consultórios
de atenção à saúde funcionam
das 8 às 17 horas, de segunda a
sexta-feira, com especialidades
como geriatria, fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia.
"Os idosos já saem do espaço
encaminhados e marcados. Se
o médico geriatra solicitou, por
exemplo, um exame específico
fora do Hotel de Deus, o paciente já sai com o exame agendado
na unidade de saúde específica.
Ele não tem o trabalho de ter que
marcar", frisou Jackeline.
Segundo Janine, o público do
Hotel de Deus é voltado para o
idoso que mora em Macaé e está
em situação de vulnerabilidade,
com famílias de renda baixa. O
processo de seleção passa pelo
Centro de Referência de Assistência Social (Creas) e o Centro Dia. O Hotel de Deus fica à
margem da Linha Azul, na Virgem Santa, próximo ao Senai de
Macaé.

UP TO YOU

Variação de preços de
Macaé recebe pelo 3º ano
material escolar chega a 438% consecutivo evento de capacitação
internacional em educação
Dados do levantamento
da Procuradoria Adjunta de
Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Macaé), realizado
entre os dias 10 e 14 de janeiro,
apontam que a variação de preços dos 36 itens de materiais escolares pesquisados pode chegar
a 438%. Pelo sétimo ano consecutivo, o órgão visita os estabelecimentos comerciais da cidade,
com o objetivo de auxiliar pais e
responsáveis nas compras desses produtos.
Foram avaliados os preços de
canetas, apontadores, borrachas, cadernos de 10 matérias,
cadernos de desenho, colas, lápis preto, caixa de lápis de cera,
jogo de hidrocor de 12 cores, réguas, resma de papel A4, caixa
de lápis de cor, compasso, par
de esquadros, tesouras, dentre
outros itens.
O item que atingiu maior variação foi o lápis preto 6B, que
foi encontrado entre R$ 0,90
e R$ 3,95, alcançando uma variação de 438,9%. O segundo
item com maior variação foi a
cola líquida de 90g. O produto
está sendo vendido entre R$
1,40 e R$ 5,90, com variação de
421,4%. No terceiro lugar, estão
a borracha simples e o apontador, que apresentaram variação
de 333,3%, sendo vendidos en-

tre R$ 0,30 e R$ 1,00.
"A pesquisa realizada pelo
Procon Macaé tem por objetivo
comparar preços dos materiais
escolares e orientar os consumidores na compra com valores mais acessíveis, chamando
a atenção para a importância da
comparação de preços antes da
compra", ressalta o Procurador
Adjunto, Carlos Fioretti.
Fioretti acrescenta que o levantamento não considerou a
marca dos materiais, mas os menores preços de cada item disponíveis nos comércios visitados.

LEI PROÍBE ITENS
DE USO COLETIVO

O Procon Macaé adverte que
as instituições de ensino estão
proibidas pela Lei Federal nº.
12.886/2013, de cobrar dos pais
qualquer material de uso coletivo. Segundo o Procon Macaé, a
lista elaborada pelas instituições
de ensino deve conter apenas
itens de uso individual que serão utilizados durante o período
letivo, em conformidade com o
projeto didático-pedagógico de
cada escola.
Nesse caso, os itens de uso coletivo, a exemplo de materiais de
limpeza e de uso administrativo,
são da responsabilidade exclusiva da escola, visto que o valor

desses produtos já está inserido
no custo das mensalidades escolares.
Além disso, as escolas não
podem obrigar que os pais comprem o material no próprio estabelecimento, nem impor um
local para a compra, conforme
prevê o artigo 39 do Código de
Defesa do Consumidor. Essa
orientação também é recomendada para o uniforme dos alunos. A escola pode até oferecer
este tipo de serviço, mas tem de
dar a opção de escolha à família
e dar um prazo para a entrega do
que é cobrado na lista.
A única exceção é para as
apostilas reproduzidas pela
própria escola. O Procon Macaé também orienta os pais e/
ou responsáveis sobre a importância da nota fiscal, o tíquete do
caixa ou o cupom fiscal do ponto
de venda, pois são fundamentais
se houver necessidade de troca.
O Procon Macaé está localizada no Cealo, situado na Avenida
Presidente Sodré, 466, térreo e
5º andar, Centro, Macaé-RJ,
funcionando de segunda-feira
a sexta-feira, no horário de 8h
às 17h. Os telefones do Procon
Macaé são: (22) 2762-0057 /
2796-1091 / 2796-1068 e 27590801. O endereço eletrônico é:
procon@macae.rj.gov.br.

DIVULGAÇÃO

O curso é voltado à
educação de crianças
e jovens, a formação
aborda o processo
de desenvolvimento
humano
Criado na Espanha e realizado em países como Camarões,
Inglaterra e México, o programa
de Capacitação Internacional em
Educação Up To You será ministrado de forma exclusiva na América
Latina na cidade de Macaé, a partir
do próximo dia 20 de janeiro. Em
duas semanas de imersão, o projeto
tem como objetivo habilitar os participantes para educarem a partir
de uma nova perspectiva sobre as
emoções humanas.
O treinamento tem como ponto
de partida a percepção das emoções enquanto verdadeiro espelho
da complexidade humana, e busca,
ao final, fornecer instrumentos
que permitam desenvolver todo
o potencial dos indivíduos, contribuindo assim com a melhoria das
relações interpessoais. Voltada especialmente à educação de crianças e jovens, a formação aborda
o processo de desenvolvimento
humano, e os desafios cognitivos
e socioemocionais de cada etapa
da vida.
Quem ministrará o curso é o Dr.
José Víctor Orón Semper, Ph.D. em

Turma de 2019 no encerramento do 2º módulo

Educação e Psicologia, mestre em
Neurociência e Cognição pela Universidade de Navarra (Espanha);
diretor do programa e pesquisador do instituto Mente-Cérebro
na mesma instituição; professor
do Ensino Médio Obrigatório e
Bacharelado Espanhol; e autor do
programa Up To You.
Quem concluiu a formação nos
anos anteriores garante que a mudança de paradigmas é surpreendente, permitindo a descoberta
de novas formas para lidar com as
situações mais cotidianas. Além
disso, os encontros conduzidos
pelo Professor José Víctor tem como premissas o estudo científico e
filosófico do tema educação e psicologia, o que permite que a aplicabilidade e importância do tema

sejam conhecidas e aprofundadas
ainda durante as aulas.
Em sua 3ª edição no Brasil, o
programa já recebeu inscrições
de residentes no Chile, Colômbia,
México, e de diversos estados da
federação como Acre, Bahia, São
Paulo e Rio Grande do Sul.
Em Macaé, a capacitação completa será oferecida em dois módulos que podem ser realizados
de forma individual ou conjuntamente: o primeiro deles acontece
entre os dias 20 e 25 de janeiro;
e o segundo tem início em 27 de
janeiro, terminando no dia 1º de
fevereiro. As vagas são limitadas
e as inscrições podem ser feitas
através do e-mail uptoyoubrasil@
gmail.com ou pelos telefones (22)
98811-7051 / 98817-3637.

EDUCAÇÃO

Oficial superior temporário: previstas
34 vagas para mestres e doutores
A Marinha do Brasil abrirá
processo seletivo para o Serviço
Militar Voluntário (SMV) para
Oficial superior temporário nas
áreas de Ciência e Tecnologia,
Medicina e Magistério. O posto
a ser ocupado será o de Capitão
de Corveta. O Aviso de Convocação, que é o documento com
as regras da seleção, está previsto para a segunda quinzena
de fevereiro.
Inicialmente, serão 34 vagas
para atuação no Rio de Janeiro,
para ambos os sexos, para candidatos com idade entre 18 e
menos de 62 anos até o dia 31 de
dezembro do ano da incorporação e exigências de título de mestre e/ou doutor, de acordo com a

profissão. O vínculo entre o militar temporário e a Marinha do
Brasil será de um ano, podendo
chegar a oito anos, sem possibilidades de estabilidade.
ETAPAS DO PROCESSO
SELETIVO SMV-OFICIAL
SUPERIOR TEMPORÁRIO

O processo seletivo será feito
por meio de Prova Objetiva (PO)
com 50 questões de Formação
Militar-Naval, prevista para a segunda quinzena de abril, além de
Verificação de Dados Biográficos
(VDB), Verificação Documental
(VD), Prova de Aula (PA), que é
somente para o Magistério, Prova de Títulos (PT), Inspeção de
Saúde (IS) e Teste de Aptidão

Física de Ingresso (TAF-i).
CONCURSOS PÚBLICOS:
966 VAGAS PARA CARREIRA

A Marinha do Brasil está com
editais abertos para 966 vagas
de níveis médio e superior para
carreira naval. São oportunidades nas Escolas de AprendizesMarinheiros (900), que exigem
o ensino médio completo e ainda para o Corpo de Engenheiros
da Marinha e Corpo de Saúde da
Marinha - Quadro de Médicos,
Quadro de Cirurgião-Dentista
e Quadro de Apoio à Saúde. Os
rendimentos são de R$1.950
(médio) e R$11 mil (superior),
respectivamente. Mais informações aqui.

