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PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO
CÂMARA DE VEREADORES DE ITAPERUNA TEM ATÉ 60

DIAS PARA VOTAR CONTAS DE DR. VINÍCIUS E ROGERINHO

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PODERÃO
ENTRAR NO GRUPO PRIORITÁRIO DE VACINAÇÃO
 Os professores e demais servidores da

Educação estadual do Rio poderão entrar no
grupo prioritário de vacinação contra a covid-
19. A medida, prevista em projeto de lei da
deputada estadual Martha Rocha (PDT),
garante a imunização não só dos profissionais
da rede pública, mas também dos educadores
da rede privada. PÁGINA 2

Deputada Martha Rocha apresentou proposta para garantir
a imunização completa dos educadores das redes pública e privada
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 O Tribunal de Contas do Estado do Rio
- TCE/RJ, emitiu parecer prévio contrário à
aprovação das contas dos ex-prefeitos Marcus
Vinicius de Oliveira Pinto e Rogério Bandoli
Boechat. Os períodos dos ex-gestores se
compreendem assim detalhados: Marcus
Vinícus de Oliveira Pinto (de 01/01/2019 até
21/03/2019 e 21/03/2019 e 22/11/2019 até 31/
12/2019; e Rogério Bandoli Boechat, de 22/
03/20919 a 21/11/2019. É sabido que esse
parecer prévio contrário à aprovação das
contas dos ex-gestores será apreciado pela
Câmara Municipal de Itaperuna.  Caberá aos
nobres vereadores julgar esse parecer
contrário, ressaltando que o Poder Legislativo
tem o poder de aprovar ou não a
recomendação emitida pelo TCE/RJ. Está em
jogo o futuro político dos ex-gestores e a
política de Itaperuna vai se desenhando
conforme se mexe no tabuleiro de xadrez: um
jogo competitivo. Segundo a análise do TCE/
RJ, o déficit do município pode chegar a R$ 200
milhões de reais nas duas gestões do prefeito
Dr. Vinicius e Rogerinho. PÁGINA 3

Câmara de Vereadores de iItaperuna tem até 60 dias para votar contas dos ex-prefeitos dr. Vinícius e Rogerinho
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PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO PODERÃO
ENTRAR NO GRUPO PRIORITÁRIO DE VACINAÇÃO

 Os professores e demais servidores da Educação estadual
do Rio poderão entrar no grupo prioritário de vacinação contra
a covid-19. A medida, prevista em projeto de lei da deputada
estadual Martha Rocha (PDT), garante a imunização não só
dos profissionais da rede pública, mas também dos educadores
da rede privada.

"Considerar professores, merendeiras, auxiliares, entre outros
profissionais que trabalham nas escolas como prioridade é
sinalizar a importância dada à educação. As escolas precisam
ser ambientes seguros", disse a deputada. POR O DIA

Cidades com menor IDH vão receber material de proteção
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COVID-19: CIDADES COM
MENOR IDH VÃO RECEBER
MATERIAL DE PROTEÇÃO
 As cidades de Aperibé, Italva, Laje do Muriaé, Pinheiral,

Porciúncula, Quatis, Rio das Flores, São José de Ubá e Varre-
Sai vão receber máscaras de proteção facial, roupas especiais
para sanitização e termômetros infravermelhos. O objetivo é
contribuir com as redes públicas de educação desses municípios,
que têm os menores Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
do estado.

Os equipamentos estão sendo doados pelo governo da cidade
de Chongqing, no sudoeste da China. A ação foi mediada pela
secretaria estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia e
Relações Internacionais

- Neste momento de pandemia a cooperação internacional é
ainda mais importante. Agradecemos a ajuda dos chineses, pois
sabemos que será importante para muitas pessoas - disse o
secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações

Internacionais, Leonardo Soares.
As 30 mil máscaras, mil roupas especiais de proteção e 100

termômetros infravermelhos já estão com a Secretaria de Estado
de Educação e serão distribuídas com o auxílio da secretaria de
Estado de Defesa Civil.

- Uma vez que as escolas estaduais já estão dentro dos
protocolos sanitários e preparadas para o retorno seguro de
funcionários e alunos, decidimos encaminhar esse material para
escolas municipais, localizadas em nove cidades com menor
IDH. Nosso planejamento foi feito de forma que os
equipamentos cheguem a tempo do início do ano letivo, dando
segurança a todos nessa volta às aulas. É um esforço conjunto
entre secretarias e instituições em prol da educação de nossas
crianças nesse ano ainda cheio de desafios - afirmou o secretário
de Estado de Educação, Comte Bittencourt.

Governo do Estado/Imprensa-RJ

Deputada Martha Rocha apresentou proposta para garantir
a imunização completa dos educadores das redes pública e privada
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 A Secretaria de Estado de Saúde (SES) deu continuidade, na

quarta-feira (3), à entrega da segunda dose da vacina CoronaVac
para os 92 municípios do estado. As 244.560 doses do imunizante
são reforço da primeira dose disponibilizada para as secretarias
municipais de Saúde no último dia 19 de janeiro, garantindo que o
esquema vacinal seja cumprido no intervalo de 21 dias.

Desde as 7h, cinco aeronaves, sendo uma da Secretaria de
Polícia Civil, duas do Corpo de Bombeiros e duas do Governo
do Estado, iniciaram a operação para a distribuição das vacinas
para 88 municípios. A logística prevê que um helicóptero
atenderá mais de um município. As cidades do Rio, Niterói,
Maricá e São Gonçalo receberam os imunizantes, na terça-feira
(2), por via terrestre.

Uma nova remessa, com 42.400 doses de CoronaVac,
também foi enviada aos municípios para que sejam utilizadas
como 1ª dose, ampliando a cobertura do público prioritário,
conforme preconizado pelo Ministério da Saúde e orientação
da SES aos municípios. O quantitativo referente à segunda dose
para essas pessoas está reservado e será enviado dentro do
prazo para aplicação.

Outras 7.350 doses da vacina Oxford/AstraZeneca também
serão encaminhadas para unidades de saúde da rede estadual e
militar. Os imunizantes vão reforçar a vacinação dos
trabalhadores de saúde da linha de frente do atendimento a
pacientes com Covid.

Público prioritário - A Subsecretaria de Vigilância em
Saúde (SVS), da SES, enviou um ofício aos 92 municípios, no
último dia 25, em que ressalta ser de extrema importância que
os responsáveis técnicos e gestores municipais organizem suas
ações de imunização priorizando os grupos elencados no
Programa Nacional de Imunizações. A SVS recomenda ainda
que os municípios organizem suas agendas de imunizações de
acordo com o número de doses que serão aplicadas no dia, de
forma que o frasco multidoses seja utilizado em sua plenitude.

Devem receber o imunizante neste momento:
- Pessoas com 60 anos ou mais que residem em instituições

de longa permanência para idosos, como casas de repouso, asilo
ou abrigos;

- Pessoas com deficiência que vivem em residência inclusiva
para jovens e adultos com deficiência;

- Indígenas maiores de 18 anos vivendo em terras indígenas;
- Trabalhadores dos serviços de saúde envolvidos no

atendimento a pacientes com Covid;
- Profissionais de saúde envolvidos na vacinação dos grupos

elencados;
- Trabalhadores das Instituições de Longa Permanência de

Idosos e de Residências Inclusivas;
- Trabalhadores de instituições de acolhimento institucional

em residência inclusiva para jovens e adultos com deficiência.
Balanço da vacinação - Até as 18h de terça-feira (2), 92

municípios registraram 228.285 pessoas imunizadas contra a
Covid-19 no estado. O balanço foi realizado por meio de busca
ativa, a partir da gerência de Imunização da Vigilância
Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, junto
às coordenações/gerências de imunização dos 92 municípios do
Estado.
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PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO
CÂMARA DE VEREADORES DE ITAPERUNA TEM ATÉ 60

DIAS PARA VOTAR CONTAS DE DR. VINÍCIUS E ROGERINHO
 O Tribunal de Contas do Estado do Rio -

TCE/RJ, emitiu parecer prévio contrário à
aprovação das contas dos ex-prefeitos Marcus
Vinicius de Oliveira Pinto e Rogério Bandoli
Boechat.

Os períodos dos ex-gestores se
compreendem assim detalhados: Marcus Vinícus
de Oliveira Pinto (de 01/01/2019 até 21/03/2019
e 21/03/2019 e 22/11/2019 até 31/12/2019; e
Rogério Bandoli Boechat, de 22/03/20919 a 21/
11/2019.

De acordo com o que consta do processo de
prestação de contas n. 211.068-3/2020, o parecer
contrário imposto pela Corte de Contas se deveu
a diversas irregularidades constatadas na análise
procedida. Entre elas, algumas enumeradas
abaixo:

1. Transferência parcial das contribuições
previdenciárias devida pelos servidores e patronal
ao RPPS, concorrendo para o não atingimento
do equilíbrio financeiro do regime previdenciário;

2. Falta de implantação dos procedimentos
contábeis patrimoniais com data- base até o
exercício de 2019;

3. Inscrição do montante de R$ 26.211.475,53
em “Restos a Pagar, não processados sem a
devida disponibilidade de caixa.

4. Déficit financeiro apresentados nas contas
municipais no valor de R$ 67. 712.667, 83.

Além de outras irregularidades apontadas nos
autos, o TCE/RJ recomenda a atual gestão
municipal e a Secretaria Municipal de Controle
Interno a tomarem ciência do cumprimento das
exigências apontadas, atuando de forma a
cumprir as determinações enumeradas no
parecer respectivo, alertando a administração em
melhorar a gestão governamental, cujo
pronunciamento deve constar na apresentação
das próximas contas.

É sabido que esse parecer prévio contrário à
aprovação das contas dos ex-gestores será
apreciado pela Câmara Municipal de Itaperuna.
Caberá aos nobres vereadores julgar esse
parecer contrário, ressaltando que o Poder
Legislativo tem o poder de aprovar ou não a
recomendação emitida pelo TCE/RJ. Está em
jogo o futuro político dos ex-gestores e a política
de Itaperuna vai se desenhando conforme se
mexe no tabuleiro de xadrez: um jogo
competitivo.

Segundo a análise do TCE/RJ, o déficit do
município pode chegar a R$ 200 milhões de reais
nas duas gestões do prefeito  Dr. Vinicius e
Rogerinho.

O prefeito Alfredão já passou pela mesma
situação quando o TCE/RJ rejeitou suas contas.
Porém a Câmara de Vereadores de Itaperuna
não concordou com a parecer técnico da Corte
e por maioria, aprovou as contas como regulares.
À época, o relator, vereador Pedro Fernandes
do PP, o Nandi, encaminhou a votação seguindo
o relatório do TCE/RJ, porém seus argumentos
não convenceram seus companheiros Edis, e a
votação foi de 9 vereadores contrários ao
relatório do TCE/RJ, aprovando as Contas de
Gestão de Alfredão. Apenas 3 vereadores
votaram seguindo à recomendação do TCE-RJ
pela reprovação das Contas.

Dos 13, apenas doze vereadores
compareceram a sessão à época.

Hoje, na mesma situação, Marcus Vinicius e
Rogerinho estão dependendo da Câmara de
vereadores de Itaperuna.

A redação de O Itaperunense entrou em
contato com o presidente da Câmara, Sinei
Torresmo que disse que já recebeu a pauta do
TCE/RJ e que vai enviar a mesma para as
Comissões e que tem até 60 dias para colocar a
matéria em votação.

FONTE: PROCESSO Nº TCE-RJ Nº
211.068-3/20

FOTO: REPRODUÇÃO DA
INTERNET

Câmara de Vereadores de iItaperuna tem até 60 dias para votar contas dos ex-prefeitos dr. Vinícius e Rogerinho
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RIO DE JANEIRO TEM O
MELHOR DEZEMBRO EM GERAÇÃO

DE EMPREGOS DESDE 2015
 O Rio de Janeiro teve o melhor dezembro

em geração de empregos desde 2015, registrando
saldo de 6.977 postos de trabalho. Segundo os
dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério
da Economia, é o quinto mês consecutivo com
saldo positivo nos empregos com carteira
assinada. Foram 91.909 admitidos contra 84.932
desligados, o que, segundo análise feita pelo
Observatório do Trabalho da Setrab, fez com
que o Rio de Janeiro tivesse o melhor saldo do

Brasil no último mês de 2020.
- Estamos trabalhando para realizar o maior

número possível de parcerias com empresas para
disponibilizarmos ofertas de emprego no sistema
de vagas do Governo do Estado. Além disso,
nas Casas do Trabalhador temos realizado a
capacitação da população para sua posterior
inserção e reinserção no mercado de trabalho.
Sempre focados nas vocações  de suas cidades,
para que consigam empregos próximos de onde

vivem - explica o secretário de Trabalho e Renda,
Paulo Teixeira.

Existem seis Casas do Trabalhador no estado.
Três ficam na capital, em Manguinhos, Ilha do
Governador e Guadalupe. As outras estão em
Itatiaia, Petrópolis e Nova Friburgo. Com o
resultado de dezembro, apesar do saldo negativo
em 127.155 postos de trabalho entre janeiro e
dezembro, o Estado segue em rota de
recuperação.

Rio de Janeiro tem o melhor dezembro em geração de empregos desde 2015

Governo do Estado/Imprensa-RJ
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GOVERNO DO ESTADO PROÍBE CORRIDA
DE CACHORROS POR MEIO DE DECRETO

 Corridas de cachorros estão proibidas
no estado do Rio de Janeiro. O decreto 47.453,
publicado  no Diário Oficial do Estado, foi
assinado pelo governador em exercício Cláudio
Castro e é uma forma de evitar maus-tratos
contra animais, principalmente cães da raça
galgo, os mais usados para este tipo de
atividade. A decisão foi tomada após
reportagem de TV mostrar que a prática está
chegando ao Brasil, através do Rio Grande do
Sul, após ter sido proibida na Argentina e no
Uruguai.

- Não vamos tolerar este tipo de agressão
travestida de esporte no Rio de Janeiro. Os
animais são forçados a correr, recebem drogas
para aumentar o rendimento e são descartados
quando ficam mais velhos ou se machucam. O
Governo deve deixar claro que isto não é
aceitável, e a medida está inserida em nosso
projeto de fazer do Rio de Janeiro uma
referência mundial na instituição de políticas
públicas em defesa dos animais - afirma o
governador em exercício Cláudio Castro.

Aprovada recentemente no Congresso
Federal, a Lei 14.064/2020 alterou a Lei de
Crimes Ambientais (9.605/1998) aumentando
a pena para quem “praticar ato de abuso, maus-
tratos, ferir ou mutilar” cães e gatos, passando
dos antigos três meses a um ano de detenção
para um período de dois a cinco anos de prisão.

- A RJPET, que é a Subsecretaria de
Proteção e Bem-Estar Animal, trabalha ao lado
dos protetores dos animais, ONGs e do
Conselho Regional de Medicina Veterinária.
Essa união é muito importante para gerarmos
políticas públicas - explica o secretário de
Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pela
estrutura de proteção aos animais no Governo
do Estado.

Segundo o Conselho Regional de Medicina
Veterinária (CRMV-RJ), além de estarem

“Não vamos tolerar este tipo de agressão travestida de esporte no Rio de Janeiro”, afirma o governador
sujeitos a inúmeras lesões, os animais,
geralmente, são submetidos a diversos tipos de
maus-tratos, como confinamento em recintos
estreitos por mais de 20 horas diárias e uso de
drogas estimulantes que podem levar ao óbito.

- Nós, do CRMV-RJ, somos totalmente

contra qualquer ato que provoque dor ou
sofrimento ao animal. Inclusive o Conselho
Federal tem uma resolução, a 1.236/2018, que
define muito bem o que são maus-tratos. E nós
enxergamos essas corridas de cães desta forma.
Usam estimulantes, hormônios, anabolizantes

e outros produtos nos animais - enumera o
presidente do CRMV-RJ, Rômulo Spinelli.

O decreto deixa claro que a proibição vale
para todo o tipo de corrida com cães,
independentemente da raça do animal, havendo
aposta ou não.

ESTADO DO RJ ANUNCIA
CONCURSO PARA MAGISTÉRIO

 O governador em exercício Cláudio
Castro e o secretário de Estado de Educação,
Comte Bittencourt, anunciaram a realização
de concurso público do magistério para 500
vagas para o cargo de Professor Docente I,
com carga horária de 16h semanais. Até
março, será lançado o edital para o concurso
público do magistério - cargo de Professor
Docente I - com carga horária de 16h
semanais.  Serão disponibilizadas,
inicialmente, 500 vagas para preenchimento
imediato de cargos em vacância, com impacto
financeiro de R$ 10,3 milhões anuais aos
cofres estaduais. Outras 3.500 vagas serão
destinadas para cadastro de reserva.

Esses profissionais deverão assumir as
turmas no segundo semestre deste ano, em
locais e disciplinas onde houver carência de
profissionais, ou ainda, em substituição às
vagas decorrentes de horas-extras, que são
as GLPs (Gratificações por Lotação
Prioritária).

O reajuste do auxílio-alimentação passará
por mudanças a partir de 1° de fevereiro. O
valor será readequado com base o IPCA
(2013-2020) de forma proporcional à carga
horária semanal de trabalho do servidor.
Hoje, todos os profissionais ganham R$ 160,00
e, com a nova regra, poderão receber de R$
239,52 (16h semanais) a R$ 598,90 (40h
semanais). Para esse incremento, o impacto
anual será de cerca de R$ 96 milhões. Na
lista de prioridades do Governo do Estado
consta ainda a regularização do
enquadramento por formação de 2.431
servidores, com direito ao benefício nos anos

Governo quer preencher 500 vagas para cargo de Professor Docente I

de 2019 e 2020. A autorização foi publicada
no Diário Oficial de sexta-feira (15). O
montante investido será de quase R$ 10
milhões.

- A educação foi um dos grandes desafios
durante esse tempo de pandemia. A boa
gestão dos recursos, mesmo com o Regime
de Recuperação Fiscal,  permitiu que
fizéssemos esses investimentos, atendendo
servidores, professores e alunos - disse o
governador em exercício, Cláudio Castro.

Investimento em tecnologia - Para
melhorar a tecnologia e a conectividade nas
unidades escolares estaduais, a Secretaria
de Estado de Educação (Seeduc) atendeu a
uma antiga reivindicação dos diretores e vai
descentralizar recursos para a contratação
de serviços de internet. Além disso, a pasta
está adquirindo um link patrocinado, para
que, a partir de março, com o início das
aulas, os alunos tenham acesso gratuito a
todos os conteúdos oferecidos de forma

online. Professores da rede junto com as
equipes pedagógicas da pasta já estão
produzindo videoaulas, podcasts e material
em PDF para disponibilizar em plataforma
própria.

- O Rio de Janeiro inicia em março um
novo ciclo de tecnologia. Cem por cento das
escolas estaduais terão até o meio do ano o
seu parque tecnológico todo renovado e com
uma nova concepção, nós vamos sair do conceito
de sala de informática para um ambiente
multimídia, com wi-fi, atendendo a todas as
necessidades dos estudantes – destacou o
secretário de Educação, Comte Bittencourt.

O secretário explicou ainda que as
escolas terão a sensibilidade de avaliar cada
aluno e dos déficits causados pela pandemia.

 -  O ano let ivo começa em 8 de
fevereiro.  Durante o mês faremos
avaliações individuais para entender o déficit
educacional  que surgiram durante a
pandemia. Em março receberemos os alunos
de vulnerabilidade social. Nossas escolas
estão preparadas para o retorno às aulas.
Vamos usar  um horário al ternat ivo,
procurando evitar  aglomerações no
transporte público – comentou.

Proviaeb - Com o objetivo de estreitar a
parceria com as prefeituras e auxiliar na
melhoria dos resultados educacionais, a
secretaria criou o Programa de Valorização
e Incentivo ao Aprimoramento da Educação
Básica (Proviaeb). Neste ano, 17 municípios,
que obtiveram índices acima de 4,8 no Ideb,
receberão aporte de R$ 1 milhão cada para
investimento na educação básica.

Governo do Estado/Imprensa-RJ
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GOVERNO DO ESTADO REPASSA
R$ 256 MILHÕES PARA AS 92 PREFEITURAS

 O Governo do Estado repassou nesta
semana R$ 256 milhões para os 92 municípios
fluminenses. O depósito feito pela Secretaria
de Fazenda refere-se ao montante arrecadado
no período de 25 a 29 de janeiro. Os valores
correspondem à distribuição de parte da
arrecadação de royalties do petróleo e dos
tributos IPI, ICMS e IPVA às administrações
municipais. Desde o início deste ano, ao
adicionar as cotas-parte e os repasses
relacionados às transferências federais e à
receita diretamente arrecadada pelo Estado, os
municípios receberam um total acumulado de
R$ 1,58 bilhão.

Os depósitos semanais são feitos por meio
da Secretaria de Fazenda, conforme prevê a
Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990.
As consultas dos valores dos exercícios
anteriores podem ser feitas no Portal do
Tesouro do site da Fazenda
(www.fazenda.rj.gov.br).

Os valores semanais transferidos aos
municípios fluminenses variam em função dos
prazos fixados na legislação vigente.
Dependendo do mês, pode haver até cinco datas
de repasses. As variações destes depósitos
oscilam conforme o calendário mensal, os
prazos de recolhimento tributário e o volume
dos recursos arrecadados. A agenda de
recolhimento tributário pelos contribuintes está
concentrada no dia 10 de cada mês.

Índice de Participação dos Municípios
- Os repasses aos municípios da arrecadação
de royalties do petróleo e dos tributos IPI e
ICMS são liberados de acordo com os
respectivos Índices de Participação dos
Municípios (IPM), apurados anualmente para
aplicação no exercício seguinte, conforme
determina a Constituição Federal e observado
o disposto na Lei Complementar Federal nº 63,
de 11 de janeiro de 1990, nas Leis Estaduais
2.664, de 27 de dezembro de 1996, e nº 5.100,
de 04 de outubro de 2007, e no Decreto Estadual
46.889, de 20 de dezembro de 2019.

“Não vamos tolerar este tipo de agressão travestida de esporte no Rio de Janeiro”, afirma o governador

DETRAN.RJ DISPONIBILIZA 7.050
VAGAS EM NOVO MUTIRÃO NESTE SÁBADO

 O Detran.RJ vai realizar mais um
mutirão de serviços em todo o Estado do Rio,
neste sábado (6). Serão disponibilizadas 7.050
vagas de habilitação, veículos e identificação
civil em 37 postos. Para ser atendido no
mutirão, o usuário deve agendar o serviço pelo
site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo
teleatendimento, que funciona das 6h à meia-
noite, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041
ou 3460-4042. As vagas serão disponibilizadas
a partir do meio-dia desta quinta-feira (04/02).
Este será o 18º mutirão de serviços realizado
para diminuir o gargalo criado com a pandemia.
Ao todo, mais de 80 mil pessoas já foram
atendidas.

- Tivemos um gargalo grande que se
formou com o fechamento das unidades, de
março a julho do ano passado, por causa da
pandemia. Por isso, é tão importante fazermos
esses mutirões aos sábados. Temos a nossa
demanda diária, que já é considerável,
precisamos ir zerando o passivo de
atendimentos. Neste sábado, vamos oferecer
mais de 7 mil vagas para 26 tipos de serviços
de habilitação, veículos e identificação civil.

O atendimento será em 37 unidades na capital,
na Região Metropolitana e no interior. Desde
que implantamos os mutirões, mais de 80 mil
pessoas já foram atendidas. Não vamos parar
até retomar a normalidade - diz o presidente do
Detran.RJ, Adolfo Konder.

Na Diretoria de Veículos, serão ofertados
os serviços de transferência de propriedade,
primeira licença, troca de município, troca de
jurisdição, mudança para placa Mercosul, baixa
e inclusão de alienação, mudança de cor,
blindagem, inclusão de combustível, troca de
categoria, alteração de nome/razão social,
inclusão de ANTT, alteração de características
e  2º via do CRV.

Os serviços de veículos serão
disponibilizados em unidades da capital (Campo
Grande, Barra da Tijuca, Santa Cruz, Cocotá,
Haddock Lobo) e nos postos de vistoria de
outros municípios (Magé, Valença, Cachoeiras
de Macacu, Paty do Alferes, Cordeiro,
Paracambi, Campos dos Goytacazes II,
Teresópolis, Barra Mansa, Itaperuna,
Vassouras, São Pedro da Aldeia, Angra dos
Reis, Armação de Búzios, Macuco, Petrópolis,

Macaé e Resende). O atendimento nestas
unidades será das 8h às 16h.

No Setor de Habilitação, o órgão vai
oferecer os serviços de 1ª e 2ª vias da CNH,
renovação de CNH, mudança de categoria,
adição de categoria, alteração de dados, troca
de permissão para definitiva e reabilitação. O
atendimento estará disponível na sede, no
Centro do Rio, e nos postos de Vila Isabel,
Barra da Tijuca, Méier, Niterói (Fonseca),
Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis,
Resende, Rio Bonito, São Fidélis, São Pedro
da Aldeia, Três Rios e Volta Redonda. Os
postos estarão abertos das 10h às 16h.

Na sede do departamento, no Centro do
Rio, também será possível realizar a emissão
de 1ª e 2ª vias de identidade e carteira da Seap.
O atendimento será das 8h às 16h, somente
mediante agendamento prévio.

O Detran reforça que é preciso respeitar
o horário agendado, sem antecipação, para que
não ocorram filas e aglomerações neste
período de pandemia. O departamento pede
para que as pessoas não levem acompanhantes
aos postos.

FUNDAÇÃO
CECIERJ OFERECE

MAIS DE 6 MIL VAGAS
PARA ATUALIZAÇÃO
DE PROFESSORES
 Os professores da Educação Básica

(Ensino Fundamental II e Médio) podem se
inscrever para os Cursos do Programa de
Formação Continuada do primeiro período letivo
de 2021 oferecido pela Fundação Cecierj, por
meio da Diretoria de Extensão. Ao todo são
oferecidas 6.200 vagas. Os cursos são gratuitos
e realizados na modalidade a distância nas
seguintes áreas: Ciências da Natureza, Ciências
Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática,
Prática Docente e Tecnologia Educacional. O
prazo de inscrição é até 17 de fevereiro.

Durante os estudos serão publicados textos-
base e realizadas discussões, atividades em
fóruns e chats sobre diferentes temáticas
pertinentes às salas de aula e aos conteúdos da
Educação Básica.

O candidato poderá inscrever-se para cursar
disciplinas fora de sua área de formação e/ou
atuação. Entretanto, no processo de seleção, a
escolha de inscritos considerará as áreas de
formação e atuação do candidato como
prioritárias. Podem se inscrever professores do
Ensino Fundamental II e Médio, outros
profissionais da Educação e licenciados a partir
do 7º período ou 4º ano, de acordo com o número
de vagas informado no edital.

As inscrições, o Edital e todas as
informações sobre o processo seletivo devem
ser acessadas somente pela internet por meio
do endereço cecierj.edu.br/extensao. Em caso
de dúvidas, os candidatos poderão endereçar
as consultas para o e-mail suporte-
extensao@cecierj.edu.br.

CORPO DE BOMBEIROS INICIA NESTE
MÊS POSTAGEM DA TAXA DE INCÊNDIO 2021

 O Corpo de Bombeiros Militar do Estado
do Rio de Janeiro (CBMERJ) inicia, neste mês
de fevereiro, a postagem dos boletos da taxa
de incêndio 2021. Os vencimentos referentes
ao exercício de 2020 estão agendados entre os
dias 15 e 19 de março. Os valores do tributo
variam entre R$ 33,41 (para imóveis com até
50 metros quadrados de área construída) e R$
2.004,51 (bens não-residenciais com mais de
mil metros quadrados). As cobranças serão
enviadas pelos Correios.

O contribuinte que quiser se antecipar pode
consultar o site do Funesbom (http://
www.funesbom.rj.gov.br/) e já imprimir o
boleto. Basta ter em mãos o N° CBMERJ ou o

número de inscrição predial do carnê do IPTU
e, em seguida, informar o município para
localizar o imóvel. Essa alternativa também é
válida caso a pessoa não receba sua taxa até 5
dias antes do vencimento.

Recursos - Os recursos são aplicados no
reequipamento operacional de materiais e
viaturas de prevenção e combate a incêndios,
socorro e emergência em vias públicas, busca
e salvamento terrestre, aéreo e marítimo, na
capacitação e atualização de recursos humanos
e na manutenção do Corpo de Bombeiros e dos
órgãos da Secretaria de Estado da Defesa Civil,
sempre visando à melhoria da prestação de
serviços à população.

Isenção - Conforme prevê a legislação
vigente, ficam isentos do pagamento da taxa
de incêndio os aposentados, pensionistas e
portadores de deficiência física proprietários
ou locatários de apenas um imóvel residencial
no Estado do Rio de Janeiro, medindo até 120
(cento e vinte) metros quadrados, e que
recebam proventos ou pensão de até 5
(cinco) salários mínimos; além de igrejas e
templos de qualquer culto. A isenção, porém,
não é automática. O beneficiário precisa
apresentar a documentação necessária que
comprove os requisitos acima estabelecidos
em um dos 63 postos de atendimento do
Funesbom.
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