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Ministro da Justiça
participa de mobilização
contra o Aedes aegypti no
Rio
Institutos, universidades e escolas públicas
estão no centro da campanha de combate
ao mosquito
Como parte da agenda do Governo Federal
de combate ao mosquito Aedes aegypti, o
José Eduardo Cardozo foi recebido pelo reitor do
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo,
IFRJ e por outros dirigentes da educação no estado
visitou nesta manhã o Colégio Estadual
André Maurois, no Leblon, zona sul do Rio.
Cardozo foi recebido pelo reitor do IFRJ, Paulo Assis, pelo secretário estadual de Educação do
Rio de Janeiro, Antonio José Neto, e por outros dirigentes da educação no estado.
A visita fez parte das ações do Governo Federal de conscientização sobre o combate ao
mosquito transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya. Durante a manhã, centenas de
alunos da escola ouviram professores da UFRJ, Uerj e Unirio, além de representantes da
Marinha do Brasil, sobre riscos e medidas de prevenção ao Aedes aegypti.
O ministro visitou as salas e conversou com os estudantes. Para Cardozo, somente com a
participação de toda a sociedade será possível erradicar a propagação do mosquito. “Cada um
de nós tem o dever de olhar em nossas casas, dialogar com os vizinhos, olhar o nosso local de
trabalho, de estudo, olhar se existem focos de geração desse mosquito. E tomar as providências
que estamos ensinando para combatê-los. A mensagem é: todos juntos contra o mosquito”,
afirmou o ministro.
Leia mais.

Alunos do campus Volta Redonda
desenvolvem projetos de
assistência a pessoas com
deficiência
Estudantes uniram tecnologia e necessidade social
Os alunos do 7º período do curso Técnico de
Automação Industrial do campus Volta Redonda,
desenvolveram dois projetos ligados à educação
inclusiva: uma cadeira de rodas controlada por
aplicativo Android e um boné com sensores
ultrassônicos para orientar deficientes visuais.
Produzidos por seis alunos, esses projetos de
conclusão de curso foram apresentados no último mês
à banca de professores.
A ideia partiu de uma parceria da coordenação do curso com o Núcleo de Apoio às Pessoas com
Necessidades Específicas (Napne). A proposta dos trabalhos foi fomentar o interesse dos alunos
pela tecnologia assistiva (termo que define os recursos capazes de ampliar ou proporcionar
habilidades funcionais às pessoas com deficiência). Os alunos trabalharam ao longo de um ano
nos projetos.
Leia mais.

Campus Pinheiral realiza
Faxinaço contra o Aedes
Aegypti
Em uma ação da campanha “‘Faxinaço’,
Institutos Federais contra o Aedes aegypti”,
servidores do campus Pinheiral realizaram,
na quinta-feira, 4 de fevereiro, uma atividade
para combater possíveis focos do mosquito
transmissor da dengue, chikungunya e zica.
A atividade consistiu em uma caminhada de
voluntários pelo campus e pela cidade de Pinheiral para recolher garrafas, copos descartáveis,
plásticos, entre outros objetos que podem servir como criadouro do mosquito. “É legal fazer
ações assim, porque à medida que as pessoas vão vendo, fazem perguntas e se interessam”,
contou Gianni.
Na opinião do organizador local da ação, o auxiliar de biblioteca Gianni Barbosa, é importante
que a iniciativa parta da instituição, ampliando assim a divulgação do evento. “Enquanto tiver lixo
jogado no chão, temos que fazer essas ações e tentar mudar a cabeça das pessoas”, disse.
Leia mais.

Reitor do IFRJ toma
posse em nova diretoria
do Conif
O professor Paulo Assis será o diretor
administrativo do conselho eleito para
2016
Eleitos para o mandato de 2016, os
reitores Marcelo Bender Machado
(presidente), Jerônimo Rodrigues da
Silva (vice-presidente), Paulo Roberto
de Assis Passos (diretor Administrativo), Francisco Roberto Brandão Ferreira (diretor Financeiro)
e Antônio Venâncio Castelo Branco (diretor de Relações Institucionais) assumiram a Diretoria
Executiva do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (Conif) na quarta-feira, 17/2. A solenidade ocorreu no campus Brasília
do Instituto Federal de Brasília (IFB) e contou com a presença do ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, e ampla participação de parlamentares.
O presidente que encerrou seu mandato, Belchior de Oliveira Rocha, destacou os obstáculos e
as conquistas que marcaram o ano de 2015. “Apesar de ser uma gestão curta, ela não se omitiu
em dar sua contribuição para o Brasil. Mesmo com o recurso reduzido devido à crise, ampliamos
o número de matrículas, a interiorização e a expansão na Rede Federal”, disse o reitor do IFRN.
Leia mais.

Leia também!
IFRJ divulga carta de apoio ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
Projeto do campus Nilópolis é selecionado pela Faperj
Cidades Digitais no campus Engenheiro Paulo de Frontin é aprovada em vistoria
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