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SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
DESTACA O TRABALHO DA MULHER NO CAMPO
 As mulheres têm cada vez mais

conquistado seu espaço no campo e se tornado
peça fundamental para a agricultura. E, para
celebrar o Dia Internacional da Mulher, neste
8 de março, a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento
destaca o trabalho delas, além de oferecer
incentivos por meio de programas da pasta.
Segundo dados da Emater-Rio (Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio),
mais de 33 mil mulheres rurais no estado estão
cadastradas pela empresa vinculada à
Secretaria de Agricultura. Só no ano passado,
seis mil produtoras foram atendidas em todo
o território fluminense. PÁGINA 7
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Segundo dados da Emater-Rio mais de 33 mil mulheres rurais no estado estão cadastradas na SecretariaPÁGINA 2

PÁGINA 9

PÁGINA 7

MULHERES EM SITUAÇÃO DE
RISCO TERÃO PRIORIDADE PARA

EMISSÃO DE DOCUMENTOS

MEC PUBLICA EDITAL
DO 1º PROCESSO

SELETIVO DO SISU 2021

CAMBUCI FIRMOU
CONVÊNIO COM O DER
PARA OBRAS EM VIAS

Ciclovia “Vinicius Gama Castro” liga o Centro da cidade ao bairro Cidade Nova

CICLOVIA DE ITAPERUNA RECEBE
O NOME DE “VINICIUS GAMA CASTRO”
 O vereador Glauber Bastos foi o

responsável  por uma das mais emocionantes
sessões parlamentares da Casa de Leis
itaperunense, quando foi sacramentado com
o voto dele e dos outros 12 colegas, a sua
indicação para que a ciclovia de Itaperuna
recebesse o nome de “Vinicius Gama
Castro”, jovem de vida exemplar, cuja
trajetória foi interrompida por um caminhão
em velocidade acima do permitido na
principal avenida da cidade no final do ano
passado. Toda a família de Vinicius compareceu
à histórica sessão. PÁGINA 8

PÁGINA 3

JUSTIÇA DO RIO CONDENA
EX-PREFEITO DE ITALVA

NO CASO DAS CESARIANAS

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA
 O médico Denilton Gonçalves Pereira,

o “Doutor Denilton” , hoje filiado ao
Republicanos, está sendo assediado por
partidos políticos para se candidatar ao
cargo de deputado nas eleições de 2022,
segundo revelou uma fonte a nossa coluna.
Suas postagens nas redes sociais dispara
sua posição política. PÁGINA 5

DIVULGAÇÃO/DNIT
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SECRETARIA DE FAZENDA FAZ AÇÃO
CONTRA EMPRESAS FRAUDADORAS DE ICMS

 A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), em parceria
com o Grupo de Atuação Especializada no Combate à Sonegação
Fiscal e aos Ilícitos Contra a Ordem Tributária do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro (GAESF/MP-RJ) e apoio da
Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MP-RJ), realizou
a Operação Diáleimma. A ação visa cumprir mandados de busca
e apreensão em endereços ligados a empresas do setor de
calçados suspeitas de sonegarem mais de R$ 37 milhões relativos
ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

As investigações mostram que todas as sociedades
empresariais envolvidas, apesar de optantes do regime tributário
diferenciado "Simples Nacional", pertenceriam a um mesmo
grupo. Superintendente de Fiscalização da Subsecretaria de
Receita da Sefaz-RJ, Almir Machado explica como funcionava o
esquema.

- O fracionamento em estabelecimentos aparentemente
independentes ensejaria a pulverização das receitas brutas globais
do grupo econômico, de modo a alterar, de forma artificiosa, o
regime normal de tributação ao qual, de fato, estariam sujeitos e,
com isso, alcançar um recolhimento menor do ICMS incidente
na atividade empresarial desempenhada - afirma.

Diante dos indícios de fraude estruturada para a sonegação
de tributos, foi requerida judicialmente a realização de busca e
apreensão no principal endereço apontado como sede do grupo,
um escritório de contabilidade e uma residência, com a finalidade
de colher provas e outros elementos que permitam a compreensão
exata de todo o esquema, assim como a identificação dos autores.
Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 1ª Vara Criminal
especializada da capital.

Justiça do Rio condena ex-prefeito de Italva, Joelson Soares por irregularidades na realização de
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CAMBUCI FIRMOU
CONVÊNIO COM O DER
PARA OBRAS EM VIAS

 No terceiro dia de agenda de assinaturas de convênios entre prefeituras fluminenses e o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ), cinco municípios
firmaram o acordo. São eles: Paraíba do Sul, Três Rios, Comendador Levy Gasparian, Cambuci e
Miguel Pereira. Até o momento, 17 cidades foram contempladas com o novo convênio.

Outras prefeituras vão firmar parceria com o DER-RJ até a próxima semana. No acordo, o
Departamento fica responsável por fornecer materiais e insumos para a execução dos projetos
apresentados pelas prefeituras e, estas, usinam e aplicam o material.

- Cada prefeitura deve elaborar um projeto e plano de trabalho que contenha as intervenções
que serão feitas, o material necessário e o trecho onde será realizado - explica o secretário de
Estado das Cidades, Uruan de Andrade.

O presidente do DER-RJ, Luiz Roberto Pereira de Souza, ressaltou que o plano de ação é
importante para que os prefeitos façam a prestação de conta do material demandado:

- Nós só entregaremos novas remessas após a prestação de conta do plano de ação anterior.
Também vamos fiscalizar mensalmente: engenheiros do DER-RJ estarão nos municípios verificando
se as execuções das obras estão de acordo com o plano de ação - disse.

Dezessete cidades já firmaram convênio com o DER para obras em vias
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JUSTIÇA DO RIO CONDENA EX-PREFEITO
DE ITALVA NO CASO DAS CESARIANAS
 O juiz Rodrigo Pinheiro Rebouças, da

Vara Única de Italva, no Noroeste fluminense,
determinou a suspensão dos direitos políticos,
por cinco anos, do ex-prefeito Joelson Gomes
Soares. Ele é acusado de cometer
irregularidades na realização de cirurgias
cesarianas no hospital do município.

A ação de improbidade administrativa foi
proposta pelo Ministério Público. De acordo
com informações do processo, Joelson Gomes
era o responsável por autorizar as cirurgias.
Além disso, as gestantes deveriam comprovar
serem eleitoras do município sob pena de
terem o procedimento médico negado.

“Constata-se que o próprio réu, então
Prefeito de Italva, autorizava (diretamente ou
por intermédio de pessoa de sua confiança) a
prestação de serviço público de caráter
universal, sendo nítido o seu favorecimento,
em ofensa ao princípio da impessoalidade. Os
fatos narrados caracterizam corrupção
eleitoral e improbidade administrativa, na
medida em que consistem na utilização
indevida da máquina pública em benefício de
um único candidato”, escreveu o juiz em sua
decisão.

O magistrado destacou a gravidade dos
fatos apurados:

“O agente, que aqui se reconhece aqui
como ímprobo, era a autoridade máxima do
executivo do município e agiu, traindo a
confiança depositada pela população, com
finalidade de subverter o regime democrático,
fraudando o processo eleitoral, usando a
máquina pública para fins espúrios e, se isso

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Justiça do Rio condena ex-prefeito de Italva, Joelson Soares por irregularidades na realização de cesarianas

tudo não bastasse, ainda se valeu de mulheres
grávidas, em final de gestação (completamente
indefesas tanto física quanto
psicologicamente) para alcançar seu objetivo.
Os fatos são abjetos e demonstram total falta,

até mesmo, de empatia para com outro ser
humano em situação de vulnerabilidade, o que
faz com que eles devam ser valorados de
forma mais grave possível”.

O ex-prefeito também terá de pagar multa

correspondente a cem vezes o valor de sua
última remuneração quando esteve à frente
da prefeitura de Italva.

FONTE: Processo: 0000966-
19.2017.8.19.0080

APÓS AUMENTO EM INTERNAÇÕES, CAMPOS, RJ, VOLTA
COM MEDIDAS MAIS RESTRITIVAS DE COMBATE À COVID-19

 Após o aumento no número de
internações por Covid-19, a Prefeitura de
Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense,
publicou um novo decreto no Diário Oficial que
determina o retorno de algumas medidas mais
restritivas para o combate ao novo coronavírus.

Entre as determinações está a redução do
horário de funcionamento de bares, fechamento
de cinemas e suspensão das aulas presenciais.
Estabelecimentos terão 48 horas a partir da
publicação para se adequar.

De acordo com a Vigilância Epidemiológica,
a motivação da decisão foi o aumento no
número de internações de crianças e jovens
em decorrência do coronavírus durante o último
fim de semana. Os casos acenderam um alerta
com relação ao avanço da doença no município,
já que na semana passada foi registrada a
circulação da variante do Reino Unido.

Até na segunda (8), a ocupação dos leitos
de UTI, tanto na rede pública quanto na privada,
estava em 52%. Já a dos leitos clínicos estava
em 51%. Entre os 764 mortos pela Covid-19
na cidade está uma jovem de 24 anos com
comorbidades.

Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, publicou um novo decreto

De acordo com o último boletim, Campos
têm mais de 21.643 casos confirmados da
doença.

Confira as principais restrições:
Bares e restaurante com funcionamento até

às 21h

Cinemas voltam a fechar
Festas de qualquer tipo estão proibidas
Shoppings e comércio em geral só podem

funcionar com 30% da capacidade
Aulas no ensino híbrido suspensas até que

os números da Covid-19 diminuam

Academias, clubes e igrejas podem
funcionar com 30% da capacidade

Circulação de pessoas em ônibus, vans e
outros meios de transporte coletivos, com
redução em 50%. Por Alice Sousa, G1 —
Campos dos Goytacazes
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SECRETARIA DE AGRICULTURA ANALISA
QUALIDADE DE SEMENTES E MUDAS EM VIVEIROS
 Com o objetivo de garantir a boa

qual idade da  produção de  tomates  e
outros  vegetais  no es tado do Rio de
Jane i ro ,  a  Sec re t a r i a  de  Es t ado  de
Agr i cu l tu ra ,  Pecuá r i a ,  Pesca  e
Abas t ec imen to ,  po r  me io  da
Coordenador i a  de  Defesa  San i t á r i a
Vegetal, tem acompanhado de perto a
comercialização de mudas em viveiros de
p lan ta s .  Os  t écn icos  ve r i f i cam a
aplicação correta da técnica de enxertia
de mudas, quando duas variedades de
tomate, por exemplo, são unidas para
formar uma nova planta, capaz de reduzir
a incidência de doenças, aumentando e
melhorando a produtividade.

- Uma fiscalização frequente é a forma
de garantir que os insumos de propagação
vege ta l  comerc i a l i zados  no  e s t ado
possuam origem e identidade conhecidas
e  a t endam às  no rmas  e  pad rões  de
qualidade. Por isso, é preciso sempre
adquirir mudas de viveiros fiscalizados e
ce r t i f i cados ,  conhecendo  a  sua
procedência e a qualidade - explica o
sec re t á r io  de  Agr i cu l tu ra ,  Marce lo
Que i roz ,  que  des t aca  o  avanço  na
p rodução  de  toma tes  com o  uso  da
técnica.

O  uso  da  t écn ica ,  a l ém de  uma
produção mais rápida, torna a planta mais
vigorosa. As mudas ficam 30 dias na
estufa até estarem prontas para a venda.
Nos viveiros,  as  plantas são regadas
várias vezes ao dia com uma solução de
adubo diluída na água. Ao final do prazo
todas essas mudas são distribuídas para
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O uso da técnica, além de uma produção mais rápida, torna a planta mais vigorosa

produ to re s  do  e s t ado  e  pa ra  vá r i a s
regiões do Brasil.

Em um viveiro no município de São
Sebastião do Alto, na Região Noroeste do
estado, a capacidade de produção chega
a 6 milhões de mudas por mês. Ao todo,
são 18 variedades de tomate, pimentão,

be r in je la ,  en t re  ou t ros .  O  v ive i ro  é
conduzido pela empresa Irmãos Ferreira
e gera diretamente 25 empregos.

- A lavoura começa na muda, através
de um material sadio e isento de pragas e
doenças. Isso garante a produtividade do
seu cultivo. Todas as plantas cultivadas

nesse sistema têm menor probabilidade de
necessitar do uso agrotóxico, garantindo
melhores indicadores de sustentabilidade
– afirmou o coordenador de Controle de
Agrotóxicos, Leonardo Vicente, que ainda
destacou os ganhos de produtividade e
renda, além da redução de custos.

EMPRESAS PODEM PEDIR AUMENTO
DE CARÊNCIA PARA PAGAR PRONAMPE

 O Ministério da Economia ique os
bancos poderão es tender  o  prazo de
carência  de pagamento do Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) de
oito para 11 meses. A mudança no texto do
regulamento foi aprovada pela assembleia
de cot is tas  do Fundo de Garant ia  de
Operações (FGO).

De acordo com a pasta, a ata da reunião
será publicada ainda nesta terça-feira (9)
e, na sequência, ocorrerá o envio de um
comunicado oficial aos bancos.

As empresas que desejarem prorrogar
a carência da linha do Pronampe devem
procurar as instituições financeiras com as
quais firmaram os contratos de crédito.
Segundo a Economia, a mudança no prazo
da carência não necessita de aprovação no
Congresso, porque o trecho foi vetado na
lei que institui o programa e reajustado no
regulamento do FGO.

O programa - O Pronampe foi criado
em maio do ano passado pelo governo
federal para auxiliar financeiramente os
pequenos negócios e, ao mesmo tempo,
manter empregos durante a pandemia de
covid-19.  As empresas  benef ic iadas
assumiram o compromisso de preservar o
número de funcionários e puderam utilizar
os recursos para financiar a atividade
empresarial, como investimentos e capital
de giro para despesas operacionais.

De acordo com o Minis tér io  da
Economia, o programa disponibilizou mais

Prazo foi estendido de oito para 11 meses

de R$ 37 bilhões em financiamentos para
quase 520 mil  micro e  pequenos
empreendedores.

“Originalmente, o Pronampe permitiu
que o empreendedor tomasse até 30% do

seu faturamento anual em empréstimos com
as seguintes condições: prazo de pagamento
de 36 meses, carência de até oito meses e
taxa de juros de, no máximo, Selic + 1,25%.
As instituições financeiras que aderiram ao

Programa puderam requerer a garantia do
Fundo Garantidor de Operação (FGO),
regido pela Lei nº 12.087/2009, em até 100%
do valor da operação”, informou a pasta.

Edição: Denise Griesinger
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MAIS DE 250 MULHERES FORAM VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA POR DIA DURANTE O ISOLAMENTO

 Desde a edição do primeiro decreto
para combater a propagação do coronavírus
no estado do Rio de Janeiro, em 13 de março
de 2020, até o dia 31 de dezembro, mais de
73 mil mulheres foram vítimas de algum tipo
de violência no Rio de Janeiro. Isso significa
que cerca de 251 mulheres foram vitimadas
em cada um dos 293 dias em que o estado
teve algum nível de isolamento social em
2020. Esses dados fazem parte de um
levantamento inédito feito pelo Núcleo de
Estudos ISPMulher,  do Inst i tuto de
Segurança Pública.

O número de casos, no entanto, é 27%
menor que o registrado no mesmo período
de 2019 (102.344 vítimas) , o que pode
indicar uma subnotificação por causa das
restr ições implementadas durante a
pandemia. Para termos de comparação, em
janeiro deste ano, o número de mulheres
vítimas chegou a 12.924, mais próximo do
patamar do mesmo mês de 2020 (10.878) .
Em maio de 2020, um dos meses com maior
taxa de isolamento social, as delegacias da
Secretaria de Estado de Polícia Civil só
registraram 4.903 casos de violência contra
a mulher, uma queda de mais de 50% se
comparado com janeiro do mesmo ano.

A residência, sinônimo de proteção para
muitos principalmente na pandemia, não foi
um local seguro para essas mulheres. No
período de isolamento em 2020, mais de 61%
delas sofreram violência justamente dentro
de casa. É importante destacar que, no
período completo de isolamento, houve
aumento do percentual de ocorrências de
crimes mais graves em residência. Para
Violência Física, o percentual aumentou de
60,1% em 2019 para 64,1% em 2020. Para
Violência Sexual, uma variação ainda maior:
de 57,7% em 2019 para 65,6% em 2020.

Em mais de metade dos casos,  os
parceiros ou ex-parceiros foram os autores
dos atentados. Se restringirmos a análise aos
crimes registrados sob a Lei Maria da
Penha, que engloba os tipos de violência que
acontecem no âmbito doméstico e familiar,
80,7% das mulheres foram vitimadas por
parceiros ou ex-parceiros.

Na lista das localidades com maior
número de casos estão: Cidade de Deus
(32ª DP), na Zona Oeste do Rio; Austin, em
Nova Iguaçu (58ª DP) e Campo Grande (35ª
DP), também na Zona Oeste da capital
fluminense. O ranking não mudou muito se
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Dados fazem parte de um levantamento inédito feito pelo Núcleo de Estudos ISPMulher

comparado com o de 2019. A Cidade de
Deus, Austin e o Centro de Duque de Caxias
(59ª DP) foram os que registraram mais
crimes contra mulheres naquele ano.

Feminicídio - Sessenta e cinco mulheres
foram mortas entre 13 de março e 31 de
dezembro de 2020 pelo simples fato de
serem mulheres, o chamado feminicídio. Na
cidade do Rio de Janeiro, Campo Grande
ocupa, ao lado do bairro Caonze, em Nova
Iguaçu, o primeiro lugar no ranking estadual
com maior número de casos de feminicídio.
Cada um registrou quatro vítimas ao longo
dos dez meses analisados. Os registros de
feminicídio, porém, foram menores que em
2019, quando 73 mulheres foram mortas. No
primeiro mês de 2021, nove mulheres foram
mortas - o maior número de vítimas para o
mês desde o início da série histórica, em
2016.

Desde o início do isolamento social, as
analistas do ISP acompanharam de perto a
situação das mulheres com o Monitor da
Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher no Período de Isolamento Social.

- Nossas analistas perceberam que a
redução no número de mulheres vítimas pode
estar muito mais relacionada à uma
subnotificação. Tivemos uma queda
importante no número de registros de
ocorrências na Polícia Civil na comparação
com 2019. No caso do Disque-Denúncia, por
exemplo, houve queda de mais de 20% nas
ligações sobre violência contra a mulher.
Acreditamos que essas mulheres, muitas
vezes, por estarem confinadas no mesmo
ambiente dos agressores, não puderam
procurar os órgãos que tradicionalmente as
oferecem ajuda. Isso mostra o tamanho do
desafio do Estado no enfrentamento a um tipo

de violência que acontece intramuros e que,
muitas vezes, é normalizada. Precisamos
acolher essas mulheres e mostrar que elas
não estão sozinhas. É muito importante que
a nossa sociedade entenda a importância da
denúncia desses crimes - afirmou a diretora-
presidente, Marcela Ortiz.

ISPMulher - Com o intuito de subsidiar
o Poder Executivo estadual com dados
sobre a violência doméstica, que podem ser
base de novas políticas públicas, o ISP criou,
há um mês, o Núcleo de Estudos ISP
Mulher. O grupo tem como função ainda o
monitoramento do comportamento dos
crimes de violência contra a mulher ao longo
do tempo e a elaboração de estudos sobre o
tema. Vale lembrar que o ISP foi o primeiro
órgão estadual do país a publicar um
trabalho sobre violência doméstica: o Dossiê
Mulher, em 2006.

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

Médico “Doutor Denilton” sendo assediado por partidos políticos

 O médico Denilton Gonçalves Pereira, o
“Doutor Denilton” , hoje filiado ao
Republicanos, está sendo assediado por partidos
políticos para se candidatar ao cargo de
deputado nas eleições de 2022, segundo revelou
uma fonte a nossa coluna. Suas postagens nas
redes sociais dispara sua posição política. A
redação do O Itaperunense entrou em contato
com o medico que disse que convites estão
sendo realizados e que ele não descarta a
possibilidade tanto de mudar de partido quanto
de aceitar o convite. Como dizem os políticos
itaperunenses “2022 é logo ali”.

Doutor Denilton carrega em sua carreira
como médico mais de dez mil partos realizados.
Já foi vereador e vice-prefeito. Nas eleições
municipais de 2020 concorreu ao cargo de vice-
prefeito pelo PRB onde obteve expressiva
votação. A conferir!
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PROGRAMA SAÚDE DA MULHER TRABALHA PARA
AMPLIAR A OFERTA DE ATENDIMENTOS EM ITAPERUNA

 O Programa de Atenção Integral à Saúde
da Mulher (PAISM) vem trabalhando de forma
eficaz, objetivando ampliar a oferta de
atendimentos no município de Itaperuna, RJ,
através da descentralização dos serviços, visando
fortalecer as atividades nas Estratégias de Saúde
da Família (postinhos de Saúde), em bairros e
distritos.

“Nós estamos trabalhando, buscando uma
melhor qualidade de atendimento às nossas
pacientes, tencionando ampliar o acesso aos
serviços; e a descentralização irá facilitar esse
processo. Nos dias 26 e 27 de março acontece
uma capacitação teórica, com as equipes que irão
trabalhar nas unidades”, revela Itaeci Brum Ruas,
coordenadora do PAISM.

O PAISM é uma junção de várias ações
voltadas ao planejamento reprodutivo, climatério,
pré-natal, controle do câncer de colo e de mama,
além de desenvolver outras atividades. Também
monitora outras necessidades do público alvo,
facilitando o encaminhamento a cirurgias,
colocação de diu e tratamento das Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST).

Dentre as metas e objetivos para 2021, atingir
os indicadores pactuados a nível Estadual e
Federal, visando fortalecer as ações desenvolvidas
no município, no combate à sífilis congênita,
redução do número de casos de AIDS em
menores de 5 anos, ampliar o rastreamento do
câncer de colo uterino e de mama, aumentar o
número de consultas de pré-natal, bem como
ampliar o encaminhamento ao serviço
odontológico, dentre outros indicadores.

PRECAUÇÕES EM TEMPO DE
PANDEMIA - A equipe do PAISM está
elaborando uma série de precauções neste
momento de pandemia da Covid-19, organizando
os serviços com medidas de biossegurança.

“Vamos agendar o atendimento das gestantes
por hora, objetivando diminuir o fluxo de pessoas
no recinto de trabalho. Por hora, suspendemos as
rodas de conversa com grupos de gestantes e

 O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher trabalha
visando aumentar o número de atendimentos em bairros e distritos

temos seguido os protocolos exigidos”, diz a
coordenadora.

Mesmo com as limitações impostas pela
pandemia, a equipe do PAISM trabalha buscando
alternativas para atender as pacientes da melhor
forma possível, dando sequência às ações

iniciadas, cumprindo as medidas de segurança.
As gestantes que chegam ao PAISM são
entrevistadas e, caso apresentem sintomas de
Covid-19, realizam o teste rápido e recebem
acompanhamento durante as etapas seguintes.

Almejando um futuro com o cenário promissor,

em um momento pós Covid-19, o Programa de
Atenção Integral à Saúde da Mulher pretende
voltar com atividades extramuros, fortalecendo
as parcerias com os demais programas da
Secretaria Municipal de Saúde.

DECOM - Prefeitura de Itaperuna

SEMED DESENVOLVE ESTRATÉGIAS PARA
GARANTIR DIREITO AO ENSINO A TODOS OS ALUNOS

 A Prefeitura de Itaperuna, através da
Secretaria Municipal de Educação (SEMED),
vem desenvolvendo uma série de ações,
visando garantir o direito ao Ensino, a todos
os alunos da rede municipal. O planejamento
vem sendo idealizado desde o dia 01 de
fevereiro e, dentre os principais objetivos,
diminuir os impactos ocasionados pela
pandemia de Covid-19,  na área de
Educação.

As aulas estão acontecendo de forma
remota. Já os alunos que não possuem
computador e/ou acesso a dispositivos
móveis, conectados à Internet; recebem
material didático impresso, organizado por
uma equipe de professores.  As aulas
remotas acontecem via Meet - Google e
WhatsApp e o aluno ainda pode baixar o
material disponibilizado no site da SEMED
(ww.semedita.com.br).

De acordo com Tereza Crist ina do
Carmo, secretária Municipal de Educação,
todos os esforços estão sendo empregados,
a fim de diminuir os impactos deste momento
pandêmico. “Nossa equipe tem trabalhado
muito, objetivando garantir o direito à
Educação a todos os nossos alunos. Sabemos
que a tarefa é complexa, mas seguimos em
frente”, diz.

O prefeito Alfredo Paulo Marques
Rodrigues, Alfredão, solicitou esforço máximo
da SEMED. “Já conversei com a secretária e

Referentes à elaboração e entrega de material didático impresso a alunos

com outros membros da equipe, pedindo
esforço total. Não queremos deixar nenhum
aluno para trás. Sabemos das dificuldades, mas
precisamos lutar, para levar o melhor para os
nossos estudantes”, reforça Alfredão.

PLATAFORMA DE ENSINO À
DISTÂNCIA - Segundo Anderson Pacheco
Oliveira, diretor do Núcleo de Tecnologia e

Entrega de material didático, ensino remoto, desenvolvimento de plataforma
de ensino à distância e Kits de Alimentação são algumas das ações planejadas

Informação da SEMED, está sendo
desenvolvida uma plataforma de ensino à
distância, que trará inúmeros benefícios a
alunos e professores. “Essa plataforma vai
facilitar o acesso ao conteúdo pedagógico,
tanto para professores, quanto para alunos.
Todo o material disponível ficará centralizado,
com os usuários tendo acesso ao sistema,

através de login personalizado. Existe uma
equipe trabalhando diariamente no projeto,
buscando finalizar o projeto o mais rápido
possível”, revela.

A SEMED ainda está elaborando Kits de
Alimentação que serão entregues aos alunos,
em data a ser divulgada.

DECOM - Prefeitura de Itaperuna
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SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
DESTACA O TRABALHO DA MULHER NO CAMPO

 As mulheres têm cada vez mais
conquistado seu espaço no campo e se tornado
peça fundamental para a agricultura. E, para
celebrar o Dia Internacional da Mulher, neste
8 de março, a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento
destaca o trabalho delas, além de oferecer
incentivos por meio de programas da pasta.

Segundo dados da Emater-Rio (Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Rio), mais de 33 mil mulheres rurais no estado
estão cadastradas pela empresa vinculada à
Secretaria de Agricultura. Só no ano passado,
seis mil produtoras foram atendidas em todo
o território fluminense.

Para o secretário de Estado de Agricultura,
Marcelo Queiroz, essa data serve para
reconhecer e ressaltar o trabalho e conquistas
de todas as mulheres, principalmente no
âmbito do agronegócio.

- É cada vez mais notório o protagonismo
feminino na condução do negócio rural.
Atualmente, temos um número bem
expressivo na atuação de mulheres nesse
segmento, isso é resultado de muita luta por
mais visibilidade e valorização – disse Marcelo
Queiroz.

A diversificação e a expansão de algumas
áreas nos últimos anos revelam o aumento da
presença da mão de obra feminina, como no
caso da floricultura. Dividindo a rotina com
marido, irmã, filhos e nora, no sítio da família
em Vargem Alta, Nova Friburgo, na Região
Serrana, a produtora Eunice Pacheco, de 45
anos, revela a satisfação de ser uma mulher
que atua no agro.

- A nossa fonte de renda vem de todo o
nosso esforço e dedicação na nossa plantação.
Desde cedo trabalho na roça, casei e criei
meus filhos no sítio, eu amo meu trabalho e
tenho muito orgulho de ser mulher rural –
destacou Eunice.

Por conta da pandemia da Covid-19, as
vendas de flores despencaram, e a família
Pacheco precisou recorrer à plantação de

Segundo dados da Emater-Rio mais de 33 mil mulheres rurais no estado estão cadastradas na Secretaria

legumes.
- Levamos um baque com a pandemia e,

para garantir o nosso sustento, buscamos
novas alternativas para enfrentar a crise -
complementou a agricultora.

Forte e determinada, a produtora Cristina
Salles alavancou seu empreendimento com
a ajuda do Programa Prosperar, linha de
crédito do Governo do Estado.
Empreendedora nata, Cristina possui uma

agroindústria nos moldes de agricultura
familiar, onde cultiva os mais variados
vegetais e produz geleias artesanais.

- Trabalho de domingo a domingo com
muito prazer, sou grata por ter a oportunidade
de plantar no meu próprio sítio as coisas que
produzo. Colher algo fresquinho, na horta, e
ir direto para panela é espetacular. Apesar
das dificuldades, eu amo ser produtora –
afirmou Cristina.

A paixão por flores fez Adelaide Santos ser
produtora. Há 32 anos trabalhando com plantas
ornamentais e tropicais, em Ilha de Guaratiba,
na Zona Oeste da capital, a paisagista e
também bióloga oferece cursos neste
segmento.

- Ser reconhecida pelo seu trabalho é
incrível. As mulheres do agronegócio são
guerreiras, trabalham de sol a sol – concluiu a
produtora.

MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO TERÃO
PRIORIDADE PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS

 Mulheres em situação de risco terão
prioridade na emissão da carteira de identidade,
carteira de trabalho e documentos de
identificação ou cadastros oficiais. É o que
determina o projeto de lei 272/21, da deputada
Martha Rocha (PDT), que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
aprovou em discussão única. A medida será
encaminhada ao governador em exercício,
Cláudio Castro, que terá até 15 dias úteis para
sancioná-la ou vetá-la.

De acordo com o texto, a prioridade do
atendimento será mediante a apresentação de
um dos seguintes documentos: termo de
encaminhamento de unidade de proteção e
atendimento às mulheres em situação de
violência doméstica e familiar; e o termo de
Medida Protetiva expedida por juiz. Caso
necessite, a mulher poderá solicitar atendimento
reservado. O projeto deverá ser regulamentado
pelo Executivo.

“Além da violência física e moral, muitas
vezes os parceiros das vítimas destroem os
documentos da companheira, submetendo-a a
mais um problema de complicações de ordem
civil e todos os agravantes, que apenas
atrapalham e dificultam a vida da mulher
agredida, na hora de seu recomeço profissional
ou puramente como cidadão livre. Atualmente,
a cidadã precisa fazer agendamento ou buscar

Projeto de lei 272/21 é de autoria da deputada Martha Rocha (PDT)

uma senha presencial que só lhe garante o
atendimento após a espera de alguns dias. Com

Governo do Estado/Imprensa-RJ

a aprovação do projeto, ela pode se dirigir às
agências de emissão de documentos e ter a

prioridade na solução do problema”, argumentou
Martha Rocha.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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CICLOVIA DE ITAPERUNA RECEBE
O NOME DE “VINICIUS GAMA CASTRO”

 O vereador Glauber Bastos
(CIDADANIA) foi o responsável por uma das
mais emocionantes sessões parlamentares da
Casa de Leis itaperunense, quando foi
sacramentado com o voto dele e dos outros 12
colegas, a sua indicação para que a ciclovia de
Itaperuna recebesse o nome de “Vinicius Gama

Ciclovia “Vinicius Gama Castro” liga o Centro da cidade ao bairro Cidade Nova Familiares presentes à justa homenagem

Castro”, jovem de vida exemplar, cuja trajetória
foi interrompida por um caminhão em velocidade
acima do permitido na principal avenida da cidade
no final do ano passado. Toda a família de Vinicius
compareceu à histórica sessão.

Glauber Bastos fez questão de citar e
agradecer a cada  vereador e aos dirigentes

comunitários, representante do Corpo de
Bombeiros Mili tar,  empresários e
educadores, dentre outros, presentes ao
singelo, porém tocante evento.

Com a voz embargada,  em seu
pronunciamento na tribuna, Glauber disse
que a homenagem era para a família, mas

também uma tentativa de conscientização
dos moradores de Itaperuna, de que o trânsito
não é um lugar de competição, mas de
convivência sadia e pacífica, e que é preciso
oferecer melhor sinalização, e maior
segurança a todos. A justa homenagem aconteceu
na noite de quarta-feira, dia 3 de março.

NOITE DE EMOÇÃO NA CÂMARA DE VEREADORES
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CAMPOS DOS GOYTACAZES - ITAPERUNA - RIO DAS OSTRAS - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - TERESÓPOLIS - NOVA FRIBURGO
222222222299999-578899999-578899999-578899999-578899999-5788

www.casadosfiltrosrj.com.br

MEC PUBLICA EDITAL DO
1º PROCESSO SELETIVO DO SISU 2021

 O Ministério da Educação (MEC)
publicou no Diário Oficial da União, o edital
do processo seletivo para o primeiro semestre
de 2021 do Sistema de Seleção Unificada
(Sisu). As inscrições são gratuitas e podem
ser feitas de 6 a 9 de abril pelo site do Sisu.

Para esta seleção de candidatos serão
exigidos, exclusivamente, os resultados obtidos
pelos estudantes no Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) de 2020, que foi adiado
em razão da pandemia de covid-19 e aplicado
em janeiro e fevereiro deste ano.

O Sisu é o programa do MEC para acesso
de brasileiros a um curso de graduação em
universidades públicas do país. As vagas são
abertas semestralmente, por meio de um
sistema informatizado, e os candidatos com
melhor classificação são selecionados de
acordo com suas notas no Enem. O estudante
também não pode ter zerado a redação.

Além do Sisu, as notas do Enem podem
ser usadas para acessar o Programa
Universidade para Todos (ProUni), que
oferece bolsas de estudo em instituições
privadas, e o Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies), que facilita o acesso ao
crédito para financiamento de cursos de
ensino superior.

Cronograma - O estudante poderá se
inscrever no Sisu em até duas opções de vaga
e especificar a ordem de preferência. Ele
poderá optar por concorrer às vagas de ampla
concorrência ou aquelas reservadas a políticas
de ações afirmativas, as cotas. Entretanto, não
permitida a inscrição em mais de uma
modalidade de concorrência para o mesmo
curso e turno, na mesma instituição de ensino
e local de oferta.

O Sisu disponibilizará ao candidato, em
caráter informativo, a nota de corte para cada
instituição participante, local de oferta, curso,
turno e modalidade de concorrência. Essas

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Inscrições podem ser feitas de 6 a 9 de abril pelo site do programa

informações serão atualizadas periodicamente
conforme o processamento das inscrições.
Durante esse período, o estudante poderá
alterar as suas opções, bem como efetuar o
seu cancelamento. A classificação no Sisu será
feita com base na última alteração efetuada e
confirmada no sistema.

O processo seletivo do Sisu referente à
primeira edição de 2021 acontecerá em uma
única chamada e o resultado deve ser
divulgado em 13 de abril. A partir dos critérios
de classificação, em caso de notas idênticas,

o desempate acontece no momento da
matrícula e será selecionado aquele que
comprovar a menor renda familiar.  O
processo de matrícula será de 14 a 19 de
abri l ,  em dias,  horários e  locais  de
atendimento definidos por cada instituição
de ensino.

Lista de espera - Para participar da lista
de espera, o estudante deverá manifestar
seu interesse por meio da página do Sisu na
internet, no período de 13 a 19 de abril, em
apenas um dos cursos para o qual optou por

concorrer. Aquele que foi selecionado na
chamada regular em uma de suas opções
de vaga não poderá participar da lista de
espera, independentemente de ter realizado
ou não sua matrícula na instituição.

Os procedimentos para preenchimento das
vagas não ocupadas na chamada regular serão
definidos em edital próprio de cada instituição
participante.

Por Andreia Verdélio – Repórter da
Agência Brasil - Brasília/Edição: Maria
Claudia
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