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PÁGINA 5
Cidadãos que descumprirem a ordem de prioridade na vacinação Contra o covid-19
poderão ser multados entre R$3.700 e R$37 mil - 10 mil UFIR/RJ - por vacina aplicada

 Os cidadãos que descumprirem a ordem
de prioridade na vacinação contra o Covid-19
poderão ser multados entre R$ 3.700 e R$ 37
mil - 10 mil UFIR/RJ - por vacina aplicada. É
o que determina a Lei 9.223/21, de autoria do
deputado Pedro Ricardo (PSL), que foi
sancionada, na quarta-feira (24), pelo
governador em exercício, Cláudio Castro, e
publicada no Diário Oficial do Executivo. A
penalidade será aplica tanto para o responsável
pela aplicação da vacina, quanto para a pessoa
beneficiada pela violação da prioridade. A
norma prevê a instauração de um Processo
Administrativo Disciplinar, caso a infração seja
cometida por servidor público estadual, efetivo
ou comissionado, além do imediato
desligamento do colaborador contratado em
regime celetista e terceirizado.  PÁGINA 2

MULTA PARA QUEM FURAR FILA
DA VACINA CONTRA COVID-19 NO RJ
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PÁGINA 9

SECRETARIA DE FAZENDA
EXTINGUE DUB-ICMS PARA
SIMPLIFICAR OBRIGAÇÕES

RECEITA ADIA
PAGAMENTO DO SIMPLES

NACIONAL EM TRÊS MESES
PÁGINA 4

OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL E DO MPRJ PRENDE ENVOLVIDOS EM
ESQUEMAS ILEGAIS COM EMPRESA DE COLETA DE LIXO EM CARMO

PÁGINA 3

 Está na pauta para votação na Câmara de
Vereadores de Itaperuna na segunda-feira, dia
29, em horário regimental (18h), o parecer prévio
contrário à aprovação das contas dos ex-
prefeitos Marcus Vinicius de Oliveira Pinto e
Rogério Bandoli Boechat emitido pelo Tribunal
de Contas do Estado do Rio - TCE/RJ.  A
votação será aberta, onde cada vereador vai expor
seu voto, mostrando a transparência e a
independência da Casa de Leis no processo
democrático itaperunense. A votação será única,
e no mesmo dia, os itaperunenses saberão o
destino e o futuro politico de Dr. Vinicius (DEM)
e Rogerinho (Solidariedade). PÁGINA 9

Com voto aberto, segunda dia 29, será o dia “D" para os ex-gestores na Câmara de Vereadores de Itaperuna

CÂMARA DE VEREADORES DE ITAPERUNA VAI
VOTAR CONTAS DE DR. VINICIUS E ROGERINHO

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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Cidadãos que descumprirem a ordem de prioridade na vacinação contra o Covid-19
poderão ser multados entre R$ 3.700 e R$ 37 mil - 10 mil UFIR/RJ - por vacina aplicada

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais
do Vale do Carangola Ltda - COMVACA, no uso das
atribuições esta-tutárias, convoca os associados para se
reunirem em Assembleia Geral extraordinária, a se realizar
no dia 31 de março de 2021, quarta-feira, na sede da
Cooperativa, situada na estrada Natividade-Ourânia, km 01,
Natividade - RJ, em primeira convo-cação às 08:00 horas
com a presença de 2/3 (dois terços) do número de
associados, em segunda convocação às 08:30 horas com a
presença da metade mais um dos associados existentes,
ou ainda em terceira convocação às 09:00 horas com a
presença de no mínimo 10 associados para deliberarem a
seguinte ordem do dia: Adequação do Estatuto Social a Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Em cumprimento a
disposição estatutária de-clara-se que o número de
cooperados existentes em 01/02/2021 é de 276.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais
do Vale do Carangola Ltda - COMVACA, no uso das
atribuições esta-tutárias, convoca os associados para se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no
dia 31 de março de 2021, quarta-feira, na sede da Cooperativa,
situada na estrada Nati-vidade-Ourânia, km 01, Natividade -
RJ, em primeira convocação às 09:30 horas com a presença
de 2/3 (dois terços) do número de associados, em segunda
convocação às 10:00 horas com a pre-sença da metade mais
um dos associados existentes, ou ainda em terceira
convocação às 10:30 horas com a presença de no mínimo
10 associados para deliberarem a seguinte ordem do dia: 1
- Prestação de contas dos órgãos de administração do
exercício encerrado em 31/12/2020;  2 – Destinação das
sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da
insuficiência das contri-buições para cobertura das despesas
da Sociedade; 3 - Eleição dos componentes do Conselho
Fiscal. Em cumprimento a disposi-ção estatutária declara-
se que o número de cooperados existen-tes em 01/02/2021
é de 276.
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O ITAPERUNENSE

 Os cidadãos que descumprirem a ordem de
prioridade na vacinação contra o Covid-19 poderão
ser multados entre R$ 3.700 e R$ 37 mil - 10 mil
UFIR/RJ - por vacina aplicada. É o que determina
a Lei 9.223/21, de autoria do deputado Pedro
Ricardo (PSL), que foi sancionada, na quarta-feira
(24), pelo governador em exercício, Cláudio Castro,
e publicada no Diário Oficial do Executivo. A
penalidade será aplica tanto para o responsável pela
aplicação da vacina, quanto para a pessoa
beneficiada pela violação da prioridade. A norma
prevê a instauração de um Processo Administrativo
Disciplinar, caso a infração seja cometida por
servidor público estadual, efetivo ou comissionado,
além do imediato desligamento do colaborador
contratado em regime celetista e terceirizado. Além
disso, o texto determina que a Secretaria de Estado
de Saúde (SES) seja informada periodicamente
sobre o quantitativo de pessoas imunizadas a cada
período, através de listagem que deverá ser enviada
obedecendo o Plano Nacional de Imunização
contra o coronavírus. “As sanções estipuladas neste
projeto têm o objetivo de tornar mais efetiva e
eficaz a vacinação contra o Covid-19, além de
desestimular a prática de atos contrários à fila de
prioridade da vacinação”, justificou o autor.

MULTA PARA QUEM FURAR FILA
DA VACINA CONTRA COVID-19 NO RJ
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Alexandre Freitas (Novo) propõe que recursos sejam destinados
a um fundo estadual enquanto vigorar o estado de calamidade

  Uma proposta de emenda constitucional
(PEC) que sequer foi protocolada na Alerj já
está gerando polêmica — dentro e fora da
Casa Legislativa. Autor da PEC, o deputado
estadual Alexandre Freitas (Novo-RJ) quer
que servidores públicos do Estado do Rio e
dos municípios fluminenses que ganham a
partir de R$ 11 mil doem parte do salário e
destinem o valor a ações de combate à
pandemia de covid-19. A medida alcança todos
os Poderes (Judiciário e Legislativo) e órgãos
(MP, Defensoria, TCE e TCM).

Freitas já começou a recolher as 24
assinaturas necessárias para protocolar o texto
no Legislativo fluminense. No entanto, tudo
indica que o texto não receberá apoio
suficiente  — ainda que vá ao plenário.

De acordo com a proposta, a doação será
de 50% do valor excedente a 10 vezes o
salário mínimo (o que equivale a R$ 11 mil).
Ou seja, no caso de funcionário público que
recebe R$ 11.500, essa pessoa abriria mão de
R$ 250,00.

O texto destina "o total de 50% do valor
excedente a 10 vezes o salário mínimo vigente
dos vencimentos líquidos de todos os agentes
públicos ou políticos, incluindo verbas
indenizatórias, gratificações ou verbas de
qualquer natureza a um fundo estadual
destinado ao combate do estado de calamidade
pública ou financeira, gerido pelo chefe do

PEC PREVÊ QUE SERVIDORES QUE GANHAM MAIS DE R$ 11 MIL
DOEM SALÁRIO PARA O COMBATE À COVID-19 NO ESTADO DO RIO

Poder Executivo estadual".
O parlamentar anunciou a proposta ontem,

na sessão plenária que aprovou o projeto de
lei do governo estadual criando novos feriados
— chegando a 10 dias de recesso no estado
para reduzir o contágio da doença.

Freitas votou contra a medida e disse que
restrições que impedem o trabalho de milhares
de pessoas devem ser acompanhadas pela
cessão "dos salários da elite do funcionalismo":
"Ontem (22 de março) eu estive no protesto
do setor de bares e restaurantes, quiosqueiros
e ambulantes de praia. As pessoas estão
desesperadas. Tem muita gente com fome e
sem emprego por aí".

O parlamentar foi criticado no plenário por
alguns deputados, que citaram que muitas
categorias já estão colaborando trabalhando
na linha de frente, entre elas, enfermeiros,
médicos, policiais e outros.

PEDIDO DE COAUTORIA - Freitas
citou ele mesmo como exemplo, que com base
no salário líquido de R$ 18 mil dos deputados
da Alerj, resultaria numa contribuição mensal
de R$ 4 mil para o fundo durante o estado de
calamidade no estado.

No anúncio da PEC no plenário, o deputado
do Novo recebeu pedidos de coautoria da PEC
por parte dos deputados Marcio Gualberto e
Filippe Poubel, ambos do PSL.

POR PALOMA SAVEDRA

DEPUTADO PROPÕE QUE 50% DO VALOR QUE EXCEDA O MONTANTE SEJA DESTINADO A AÇÕES DE
ENFRENTAMENTO À PANDEMIA. MEDIDA ALCANÇA O ESTADO DO RIO E MUNICÍPIOS FLUMINENSES

MPRJ e Polícia Civil realizam operação para prender vereadora, ex-secretário de Carmo e empresário por corrupção

 O Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro (MPRJ), por meio da Promotoria
de Justiça de Carmo, em parceria com a Polícia
Civil, através da 112ª DP, realizou na quinta-
feira (25) a operação Chorume, que teve por
objetivo cumprir três mandados de prisão
preventiva contra a vereadora Rita Estefânia
Gozzi Farsura, da cidade de Carmo, o ex-
secretário de Meio Ambiente do município,
Ronaldo Rocha Ribeiro, e empresário Murilo
Neves de Moura, acusados de corrupção ativa,
corrupção passiva, associação criminosa e
prevaricação. O empresário é um dos sócios
da empresa Forte Ambiental, que fazia a coleta
do lixo na cidade.

As investigações tiveram origem a partir de
um áudio, onde ouviam-se três pessoas
negociando o pagamento de propina a
vereadores da cidade de Carmo, a fim de que
aprovassem matéria que beneficiaria a
empresa. Apurada a suposta identidade dos
interlocutores, foi solicitada perícia de voz à
Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia
(DEDIT) da Coordenadoria de Segurança e
Inteligência (CSI/MPRJ), que confirmou as
identidades das vozes.

Além dos mandados de prisão, foram
cumpridos 17 mandados de busca e apreensão,
nas cidades de Carmo, Campos, São Fidélis e
Macaé, tendo sido apreendidos diversos

VEREADORA E EX-SECRETÁRIO DA CIDADE
DO CARMO SÃO PRESOS POR CORRUPÇÃO

FOTO: Thiago Lontra/Alerj

OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL E DO MPRJ PRENDE ENVOLVIDOS EM
ESQUEMAS ILEGAIS COM EMPRESA DE COLETA DE LIXO EM CARMO

telefones celulares e documentos, que passarão
por perícia técnica para que se dê continuidade
às investigações, a fim de identificar demais

envolvidos.
Durante as investigações, também foram

identificados indícios de lavagem de dinheiro,

por meio da utilização de uma outra empresa
de fachada e laranja na região do norte-
fluminense. Por MPRJ

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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 Os micro e pequenos empresários e os
microempreendedores individuais (MEI) deixarão
de pagar as parcelas do Simples Nacional pelos
próximos três meses, de abril a junho, anunciou
há pouco o secretário especial da Receita Federal,
José Barroso Tostes Neto. A medida foi decidida
no dia 24 em reunião extraordinária do Comitê
Gestor do Simples Nacional.

De julho a dezembro, os tributos que deixaram
de ser recolhidos serão pagos em seis prestações.
A medida, informou Tostes Neto, ajudará 5,5
milhões de micro e pequenas empresas e 11,8
milhões de MEI e envolverá a postergação do
pagamento de R$ 27,8 bilhões em tributos federais,
estaduais e municipais.

A medida já foi publicada no Diário Oficial da
União. Segundo Tostes Neto, o adiamento
beneficiará segmentos da economia que mais
geram empregos em meio ao agravamento da
pandemia de covid-19.

“Com esse diferimento, estamos adotando uma
medida de alívio para dar fôlego a esse universo
de contribuintes ter melhores condições de
ultrapassar esse período mais crítico em que os
impactos econômicos e da pandemia se fazem
sentir principalmente nos negócios que estão
fechados e sem a possibilidade de geração de
receitas”, declarou.

Imposto de Renda - O secretário da Receita
ressaltou que, por enquanto, o Fisco não pensa
em adiar o prazo de entrega da Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física, como ocorreu
no ano passado. Segundo Tostes, o volume de
entregas está superior ao registrado no mesmo
período de 2020 e acima da expectativa, o que dá
tempo para a Receita avaliar se há a necessidade
de mudar a data.

“No caso das declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física, fazemos o monitoramento

Parcelas voltarão a ser pagas em julho em seis prestações

diário. Os números de hoje indicam a entrega, até
o momento, de 7,826 milhões de declarações. No
mesmo período do ano passado, tínhamos recebido

5,7 milhões. Os números estão até acima da
expectativa. O prazo regular vai até 30 de abril.
Então, temos tempo de avaliar se há a necessidade

RECEITA ADIA PAGAMENTO DO
SIMPLES NACIONAL EM TRÊS MESES

ou não de prorrogação”, disse Tostes Neto.
Edição: Nádia Franco/Por Wellton Máximo –

Repórter da Agência Brasil - Brasília

Marcelo Camargo/Agência Brasil

PROGRAMA OFERECE BOLSAS
INTEGRAIS A DIABÉTICOS USUÁRIOS DO SUS

 O Programa Correndo pelo Diabetes
(CPD), criado em 2017 por Bruno Herman,
portador de diabetes tipo 1, está oferecendo bolsas
integrais de atividade física multidisciplinar para
pessoas com a doença e seus familiares, que
sejam atendidos exclusivamente pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). O valor das atividades
atinge R$ 150 por mês, mas usuários do SUS
podem ter bolsas com até 100% de gratuidade,
informou Herman.

Ele explicou que o Programa Correndo pelo
Diabetes se destina a todos os cidadãos e não só
aos portadores de diabetes. Trata-se de um
programa multidisciplinar que engloba desde o
acompanhamento de um educador em diabetes,
aulas semanais de ioga, prescrição de treinos de
corrida ou caminhada, participação em encontros
virtuais temáticos. Atualmente, o programa tem
70 participantes ativos. Incluindo atividades
pontuais, esse número sobe para 100.

Implementado pela primeira vez no quarto
trimestre de 2019, o programa é aprovado pela
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) e integra
atualmente as ações do Departamento de
Diabetes, Esporte e Exercício da entidade. Dados
do Ministério da Saúde revelam a existência de
mais de 16,8 milhões de pessoas com a doença
no Brasil, sendo que quase metade delas (46%)
desconhece o diagnóstico.

Online - Desde o ano passado, por causa da
pandemia de covid-19 e pela necessidade de

"Correndo pelo Diabetes" oferece atividade física multidisciplinar
ampliação em nível nacional, o programa aderiu
ao formato virtual. O fato de ser portador de
diabetes tipo 1 fez com que Bruno Herman
decidisse criar o programa. “Por eu entender,
viver isso e reconhecer a importância e a
necessidade de promover a saúde, principalmente
de inclusão das pessoas com diabetes, que ainda
são muito estigmatizadas”.

O programa está disponível durante o ano todo
e por ser um projeto de impacto social, tem uma
política de “para cada pagante, a gente tem um
bolsista”. Cerca de 2 mil pessoas já participaram
do projeto.

A endocrinologista Denise Franco, consultora
médica do CPD que acompanha os trabalhos
desde a fundação, afirmou que a atividade física

regular é um pilar essencial para o manejo do
diabetes. “O paciente que apostar na atividade
física, por meio de acompanhamento da equipe
do CPD, tem o respaldo de profissionais que
entendem a doença e vivem diariamente a
condição. Por isso, o projeto é tão relevante para
promoção da saúde física e mental, além da
inclusão que proporciona às pessoas com diabetes
e seus familiares, o que facilita muito o tratamento”,
disse ela.

Estímulo - Correndo pelo Diabetes é uma
organização sem fins lucrativos, que tem como
objetivo estimular a prática regular de atividade
física como ferramenta de promoção da saúde e
inclusão da pessoa que tem a doença. O projeto
surgiu “com o objetivo de ajudar pessoas que não
tinham a possibilidade de conviver com outras
que tinham a doença e necessitavam de
estímulo para a prática da atividade física. A
gente percebeu que a troca entre pares, entre
pessoas que convivem com diagnósticos
semelhantes, é muito importante. Não só para
melhor adesão ao tratamento, mas também para
melhor qualidade de vida”, afirmou Bruno
Herman.

As atividades oferecidas pelo CPD podem ser
conhecidas nos endereços https://
correndopelodiabetes.com/ e https://
instagram.com/correndopelodiabetes.

Edição: Graça Adjuto/Por Alana Gandra -
Repórter da Agência Brasil - Rio de Janeiro

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL
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APOIO EM ITAPERUNA

 O deputado federal Altineu Côrtes (PL) está
aumentando sua base eleitoral na região Noroeste Fluminense.
Em Itaperuna, um grupo de médicos e empresários abraçou
suas propostas e já está trabalhando e leveando o seu nome
aos quatro cantos da cidade. Com ligação direta com o grupo,
Côrtes pretende arrebatar uma boa parcela dos votos
dos itaperunenses que ajudará a garantir à sua reeleição
à Câmara dos Deputados. A conferir!

Deputado federal, Altineu Côrtes (PL)

PRESIDENTE DE COMISSÃO
 O deputado Carlos Minc (PSB) foi eleito por

unanimidade, presidente da Comissão de Combate às
Discriminações, da Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj), para mais um biênio (2021-2022). Já a
deputada Mônica Francisco (Psol) será a vice-presidente.

PENSAMENTO DA SEMANA
 “Para o trabalho que gostamos, levantamo-nos cedo

e fazêmo-lo com alegria”. (William Shakespeare)

Governador em exercício, Cláudio CastroALIÁS ...
  É dele o Projeto de Lei 358/21 que estabelece

condições mínimas de trabalho para ciclistas e
motociclistas que prestam serviços de entrega por meio
de plataformas digitais. O texto tramita na Câmara dos
Deputados.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 Segundo a proposta, empresas que oferecem serviços

de entrega por meio de plataformas digitais ficam obrigadas
a garantir a ciclistas e motociclistas associados: pontos
de apoio e de descanso, adicional de risco, equipamentos
de proteção individual e seguro de vida coletivo.

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 O Min i s t é r io  Púb l i co  Es t adua l
recomendou o fechamento dos municípios
do Norte Fluminense por causa do avanço
da pandemia na região. “Aqui em Campos,
se for necessário decretar lockdown para
salvar vidas,  vou decretar  sem ceder a
pressões, porque esse é um momento que

precisamos ter a compreensão de que a vida é o bem
maior que temos", declarou o prefeito Wladimir
Garotinho (PSD).

 Para a deputada Dani Monteiro (PSOL),
presidente da Comissão de Direitos Humanos da
Alerj, o combate à fome é urgente, sendo o principal
problema que a população fluminense enfrenta na
pandemia. "Precisamos criar estratégias para
garantir a segurança alimentar como direito da

população, e isso passa pelo fortalecimento do auxílio
emergencial. É fundamental fortalecer parcerias entre órgãos,
entidades, coletivos e associações que estejam empenhados
em ampliar as redes de atendimento", disse.

 A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de
Lei 5043/20, do deputado Dagoberto Nogueira
(PDT-MS) e outros oito deputados, que amplia o
número de doenças rastreadas pelo teste do pezinho,
realizado com a coleta de gotas de sangue dos pés
do recém-nascido. Atualmente, o Sistema Único de
Saúde (SUS) realiza um teste que engloba seis delas.

A proposta será enviada ao Senado.

 Empregadores de todos os setores podem
ser autorizados a exigir uma comprovação da
vacinação contra o coronavírus para a
contratação de funcionários. É o que determina
o projeto de lei 3.697/21, de autoria do deputado
Márcio Canella (MDB), que a Assembleia

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) votou em
discussão única.

 O jornalista e advogado Miro Teixeira está
de volta ao Partido Democrático Trabalhista
(PDT). Miro foi Ministro das Comunicações entre
2003 e 2004 no Governo Lula. Exerceu 11
mandatos na Câmara dos Deputados, e agora,
segundo se comenta, pretende voltar à vida
pública concorendo novamente nas eleições de

2022 ao cargo de deputado federal.

 O Poder Executivo deverá fornecer um
número exclusivo de telefone denominado
“Disque Maria da Penha”, para o recebimento
de denúncias sobre violência e descumprimento
de medidas protetivas de urgência, relacionadas
à Lei Federal nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha.
É o que determina a Lei 9220/21, de autoria da

deputada  Martha Rocha (PDT), que foi sancionada pelo
governador em exercício, Cláudio Castro, e publicada no
Diário Oficial do Executivo.

 O ex-presidente  Michel Temer (MDB), que
hoje possui 80 anos de idade, busca se posicionar
no jogo político para disputar a corrida à
presidência em 2022. As informações são do
jornalista Ancelmo Gois . Segundo o jornalista,
amigos de Temer já criaram um grupo no
aplicativo WhatsApp chamado 'Michel Temer

2022', para viabilizar uma eventual disputa eleitoral. Na
última semana, o ex-presidente foi absolvido pela Justiça
Federal das acusações de uma participação num suposto
esquema de corrupção num dos portos de São Paulo.

 Os cidadãos que descumprirem a ordem de
prioridade na vacinação contra o covid-19
poderão ser multados entre R$3.700 e R$37
mil - 10 mil UFIR/RJ - por vacina aplicada. É
o que determina a Lei 9.223/21, de autoria do
deputado Pedro Ricardo (PSL). A penalidade
será aplica tanto para o responsável pela

aplicação da vacina, quanto para a pessoa beneficiada
pela violação da prioridade.

GOLPE CONTRA A LAVA JATO
 A decisão de terça-feira (23) da Segunda Turma do

Supremo Tribunal Federal (STF), que julgou o ex-juiz Sergio
Moro parcial na condução do caso do tríplex do Guarujá
envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva , foi um
duro golpe contra ele, mas também contra a Lava Jato, a
maior força-tarefa que já existiu no Brasil para desmantelar
casos de corrupção.

Moro, ex-juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba

MAPEAMENTO TURÍSTICO
 As secretarias de Estado de Turismo (Setur-RJ) e de

Infraestrutura e Obras (Seinfra) começaram os trabalhos
para o mapeamento dos locais que receberão sinalização
turística no estado do Rio.

TESTE DO PEZINHO
 A Câmara um projeto de lei (PL) que amplia o número

de doenças rastreadas pelo teste do pezinho, realizado
com a coleta de gotas de sangue dos pés do recém-
nascido. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) realiza
um teste que engloba seis doenças. Pelo projeto, o exame passará
a englobar 14 grupos de doenças de forma escalonada.

COMPRAS SEM LICITAÇÃO
 O ex-prefeito de Japeri Ivaldo Marbosa dos Santos, o

Timor, bem que ensaiou uma volta à política, mas o moço terá
mais explicações a dar aos eleitores. A 3ª Promotoria de Justiça
de Tutela Coletiva do Núcleo Nova Iguaçu ajuizou uma ação
civil pública contra ele e sua ex-secretária de Educação,
Roberta Bailune Antunes, além de outras oito pessoas
físicas e jurídicas por improbidade administrativa por
causa de compras sem licitação. Em 2014, o município adquiriu
33 mil kits de higiene e 19 mil toalhas de banho para os alunos
do sistema municipal de ensino.

CARROS BLINDADOS
 Enquanto a pandemia de Covid-19 atinge o seu pior

momento, a Prefeitura de Saquarema, na Região dos
Lagos, resolveu investir R$ 581 mil... no aluguel de dois
veículos blindados. Enquanto isso, a cidade tem 74% dos seus
leitos de enfermaria ocupados por pacientes de Covid-19. E é
melhor ninguém piorar: o município dispõe de apenas seis vagas
para quem está em estado grave, no Hospital municipal Nossa
Senhora de Nazareth, em Bacaxá.

CPI
 Vem dor de cabeça para o prefeito reeleito de

Teresópolis, Vinícius Claussen (PSC). A Câmara aprovou por
12 votos a 7, a criação da CPI da Pandemia, que vai passar
a lupa nos recursos recebidos pela prefeitura para
combater a Covid-19. Ao todo, foram R$ 100 milhões
que vieram dos governos federal e estadual e da
Assembleia, além de outros R$ 2,7 milhões doados pela
própria Câmara.

 LEITOS DE UTI PARA
COVID-19 EM CABO FRIO
 O governador em exercício Cláudio Castro anunciou a

abertura de 50 novos leitos de UTI no Hospital Unilagos,
em Cabo Frio, para o tratamento de pacientes com Covid-
19 na Região dos Lagos. As vagas na unidade de saúde, que
estava fechada há três meses e faz parte da rede privada, serão
custeadas pelo Governo do Estado e devem estar disponíveis
para uso nos próximos dias.

ALIÁS ...
  Os novos 50 leitos se somarão aos cerca de 300 que

vão ser abertos em todo o Estado do Rio de Janeiro até
o fim deste mês. Além disso, o Ministério da Saúde se
comprometeu a disponibilizar, de forma imediata e em parceria
com o governo estadual, 150 leitos em unidades da rede federal.
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SERASA PRSERASA PRSERASA PRSERASA PRSERASA PRORRORRORRORRORROGA OGA OGA OGA OGA AÇÃO QAÇÃO QAÇÃO QAÇÃO QAÇÃO QUE OFERECEUE OFERECEUE OFERECEUE OFERECEUE OFERECE
AAAAATÉ 99% DE DESCONTTÉ 99% DE DESCONTTÉ 99% DE DESCONTTÉ 99% DE DESCONTTÉ 99% DE DESCONTO PO PO PO PO PARA QARA QARA QARA QARA QUITUITUITUITUITAR DÍVIDAR DÍVIDAR DÍVIDAR DÍVIDAR DÍVIDASASASASAS
 Rio - A Serasa decidiu prorrogar até o

dia 31 de março a semana "Queima Total
de Dívidas". Na ação, que faz parte da
plataforma Serasa Limpa Nome, a
instituição, em parceria com empresas de
diversos segmentos, oferece a cada 24
horas ofertas que podem chegar a até 99%
de desconto no valor total da dívida.

Para aproveitar essa oportunidade, os
consumidores devem acessar a plataforma
diariamente para verificar as empresas e
ofertas do dia e, assim, fechar o acordo
dentro do período da promoção. Além das
ofertas relâmpagos, a Serasa oferece a
possibilidade de liquidar débitos com outras
companhias que não participam da “Queima
Total de Dívidas”.

Quais são as empresas participantes?
Algar, Ativos, BMG, Bradesco, Calcard,
DMcard, Recovery e Tribanco. Segundo a
instituição, a ação é válida para quem for
quitar à vista ou parcelar o débito, os
acordos são fechados em menos de três
minutos e as consultas podem ser feitas de
forma gratuita nos seguintes canais:

- Site: serasalimpanome.com.br
- App Serasa no Google Play e App Store
- WhatsApp (11) 99575-2096
- Ligação gratuita 0800 591 1222
Neste momento, a Serasa aconselha que

as pessoas priorizem os meios digitais, mas
para quem preferir  negociar
presencialmente em uma das unidades dos
Correios, siga as orientações do Ministério
da Saúde e acesse o s i te
www.correios.com.br para conferir os
horários de funcionamento antes de se dirigir
a uma das agências.

Acordos - Desde o dia 22 de fevereiro,
data de início das Semanas de Ofertas,
quase dois milhões de acordos foram
celebrados,  informou a Serasa.  “Os
números mostram que os brasileiros estão
buscando uma forma de quitar suas dívidas.
Ao prorrogar a semana de ofertas, nós
queremos dar oportunidade para aqueles que
tiveram algum empecilho nas últimas
semanas e não conseguiram participar das
ações”, diz Matheus Moura, gerente de
marketing da Serasa.

No Brasil, existem cerca de 213 milhões
de dívidas at ivas e  62 milhões de
inadimplentes com débitos de,
aproximadamente, R$ 3.900 cada. São

CONSUMIDORES PODEM NEGOCIAR OS DÉBITCONSUMIDORES PODEM NEGOCIAR OS DÉBITCONSUMIDORES PODEM NEGOCIAR OS DÉBITCONSUMIDORES PODEM NEGOCIAR OS DÉBITCONSUMIDORES PODEM NEGOCIAR OS DÉBITOSOSOSOSOS
AAAAATÉ O DIA 31 DESTE MÊS;TÉ O DIA 31 DESTE MÊS;TÉ O DIA 31 DESTE MÊS;TÉ O DIA 31 DESTE MÊS;TÉ O DIA 31 DESTE MÊS;     VEJVEJVEJVEJVEJA O PA O PA O PA O PA O PASSO ASSO ASSO ASSO ASSO A PA PA PA PA PASSOASSOASSOASSOASSO
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Serasa oferece a cada 24 horas ofertas que podem chegar a até 99% de desconto no valor total da dívida

Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus e
Fortaleza estão entre os municípios com
maior número de negativados.

Como fazer para negociar on-line?
Para aproveitar  a  iniciat iva,  basta

acessar a plataforma do Serasa Limpa
Nome.

Confira abaixo o passo a passo:
1º passo  -  Acessar  o s i te

www.serasa.com.br/limpa-nome-online ou
baixar o aplicativo no celular, digitar o CPF

e preencher um breve cadastro. Com isso,
é possível usar os serviços com a garantia
de que só você tem acesso aos seus dados.
O consumidor também pode regularizar
débitos financeiros pelo WhatsApp, através
do número (11) 98870-7025.

2º passo - Ao entrar na plataforma,
todas as  informações f inanceiras do
consumidor já aparecerão na tela, incluindo
as dívidas que tiver. Se quiser conhecer as
condições oferecidas para pagamento, basta

clicar em uma delas e serão apresentadas as
opções para renegociar cada débito.

3º passo - Depois que você escolher uma das
opções de valor, é só escolher se vai ser à vista
ou em parcelas e a melhor data de vencimento.

4º passo - A plataforma da Serasa gera
um ou mais boletos, dependendo da forma
de pagamento escolhida, já com a data de
vencimento correta. O boleto poderá ser
pago tanto on-line quanto na agência do
banco ou casa lotérica.

CDL PROJETA PREJUÍZO DE R$100 MILHÕES
DURANTE QUARENTENA EM GUARAPARI/ES
 O governador Renato Casagrande

anunciou diversas medidas para conter o avanço
da covid-19, dentre estas medidas estão a
prorrogação da quarentena até abril e a retirada
de serviços da lista dos considerados como
essenciais. Diante disto, a Câmara de Dirigentes
Lojistas fez uma nova projeção: devem ser
perdidos mais de R$100 milhões durante a
quarentena em Guarapari.

A nova projeção praticamente dobra a anterior,
que havia previsto um prejuízo de R$50 milhões
para a cidade durante os 14 dias de quarentena.
No entanto, como as novas medidas restritivas
impactam ainda mais no comércio e na circulação
de pessoas, mais dinheiro deve ser perdido.

Aguinaldo Ferreira, superintendente da CDL
– Guarapari, comentou a situação e o motivo pelo
qual a nova projeção de prejuízo ultrapassou a
casa dos R$100 milhões, citando inclusive o
exemplo da chanceler da Alemanha, Angela
Merkel, que havia declarado um lockdown
durante a semana santa, mas voltou atrás na

decisão.
“A previsão dos 14 dias era de R$50 milhões,

mas agora com mais 8 dias e com o impacto
negativo nós iremos ultrapassar os R$100 milhões
de prejuízo. Durante esse período, do dia 18 até
agora, até os serviços essenciais tiveram prejuízo,
muitas pessoas não compraram lá. Nossas
empresas são de pequeno e médio porte, agora o
faturamento delas irá para próximo de zero com
a retirada delas dos serviços essenciais”, disse
Aguinaldo.

Aguinaldo comentou que acredita que a
restrição do comércio não ajuda a solucionar o
problema, mas cria outros.

Que completou. “Nós acreditamos que o que
funciona de fato é a vacinação em massa, a
conscientização das pessoas e a fiscalização das
festas ilegais que ocorrem. Na Alemanha a
chanceler Angela Merkel voltou atrás na decisão
do lockdown por perceber que se equivocou na
medida, aqui irão fechar um pouco mais por
perceberem que não adiantou.”

Comércio terá prejuízo de mais de R$100 milhões, afirmou a CDL

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Por fim, Aguinaldo comentou sobre uma carta
enviada ao governador pela CDL, na qual
informava que a organização era contrária a essa
medida e que não acreditava que resolveria o
problema penalizando os trabalhadores.

“Nossa federação fez uma carta aberta e
informamos ao governado que somos contrários

a essas medidas, o comércio está sofrendo
muito desde o ano passado e já vimos que o
comércio fechado não resolve, penalizar os
trabalhadores também não. Além do problema
sanitário nós vamos nos envolver em um
econômico e social”, finalizou o superintendente
da CDL de Guarapari.
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MPRJ APURA ILEGALIDADES NA
AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS

 O Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro (MPRJ),  por meio da 1ª
Promotoria de Tutela Coletiva de Campos
dos Goytacazes, instaurou inquérito civil
público para apurar a legalidade da dispensa
de licitação no procedimento para a compra
de aventais descartáveis pelo município de

São Fidél is .  Além da aferição de
direcionamento da licitação, a Promotoria
apura o quesito sobrepreço/economicidade
na aquisição dos itens.

De acordo com a Promotora de Justiça
Olívia Motta Venâncio Rebouças, o inquérito
foi instaurado após o recebimento de

comunicação via Ouvidoria/MPRJ, dando
conta de possíveis ilegalidades na aquisição
de aventais, precisamente no procedimento
113/20 e Pregão Presencial 030/2020.
Através desse procedimento, o município de
São Fidélis adquiriu 2 mil unidades de
aventais descartáveis por R$ 101 mil, o que

MPRJ apura ilegalidades na aquisição de aventais descartáveis pelo município de São Fidélis

indica valor de R$ 50,50 pelo pacote.
Diante dos fatos, como diligências

prel iminares,  o MPRJ requisi tou
esclarecimentos ao prefeito, ao procurador-
geral do município e à secretária Municipal
de Saúde de São Fidélis.

POR MPRJ

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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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

COVID-19: DOAÇÕES DE SANGUE
CAEM 20% E GOVERNO LANÇA CAMPANHA

 Para incentivar a doação voluntária e
regular de sangue, o Ministério da Saúde
realizou na terça-feira (23) o dia D da
campanha “Meu Sangue Brasileiro”. Até
agora, não houve desabastecimento no país,
mas, em 2020, por causa da pandemia de
covid-19, houve queda no número de doações
de aproximadamente 20%.

A reposição frequente dos estoques de
sangue é necessária para tratar anemias
crônicas, cirurgias de urgência, acidentes que
causam hemorragias, complicações da
dengue, febre amarela, tratamento de câncer
e outras doenças graves.

Este ano, o objetivo da campanha é
melhorar a informação sobre a segurança da
doação de sangue durante a pandemia.

Todas as medidas de segurança em relação
à covid-19 estão sendo adotadas pelos
hemocentros do país desde o início da
pandemia, como condições de higiene e
antissepsia adequadas na recepção dos
candidatos, coleta do sangue sem exposição
a aglomerações por meio de agendamentos e
distanciamento entre as cadeiras de coleta.
Enquanto dá sequência  à campanha de
vacinação contra a covid-19, o Ministério da
Saúde orienta para que os brasileiros doem
sangue no hemocentro mais próximo antes de
serem vacinados contra a doença.

Períodos de restrição
"A população precisa estar ciente sobre os

períodos de restrição para doação de sangue
após receber a vacina. Por isso, enfatizamos
a importância das pessoas fazerem as doações
antes de receberem a vacina. A doação de
sangue é segura e não contraindica a
vacinação, podendo, inclusive, receber a
vacina logo em seguida à doação", garante o
coordenador-geral de Sangue e
Hemoderivados do Ministério da Saúde,
Rodolfo Firmino.

Meta é melhorar a informação sobre a segurança da doação

Segundo dados do ministério, atualmente a
taxa de doação de sangue voluntária da
população brasileira é de 1,6%, número que
está dentro do preconizado pela Organização

Mundial da Saúde (OMS). Em 2019, o governo
investiu R$ 1,5 bilhão na rede de sangue e
hemoderivados no Brasil e R$ 1,6 bilhão em
2020. O valor diz respeito à aquisição de

medicamentos e equipamentos, reformas,
ampliação e qualificação da rede.

Edição: Kleber Sampaio/Por Karine Melo
- Repórter da Agência Brasil - Brasília

Este ano, o objetivo da campanha é melhorar a informação sobre a segurança da doação de sangue durante a pandemia

AGÊNCIA BRASIL
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 A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio
de Janeiro (Sefaz-RJ), por meio da Resolução
Sefaz nº 208/2021, publicada no Diário Oficial de
terça-feira (23), extinguiu a entrega do
Documento de Utilização de Benefícios Fiscais
(DUB-ICMS), relativo a operações e prestações
realizadas a partir de 1º de julho de 2020. A medida
visa simplificar as obrigações dos contribuintes,
visto que as informações que constavam no
documento já estão presentes na Escrituração
Fiscal Digital (EFD).

Com a mudança, mais de 55 mil contribuintes
ficarão desobrigados de entregar o DUB-ICMS,
semestralmente.

- A medida atinge dezenas de milhares de
cidadãos fluminenses. Seguiremos buscando
soluções como esta, para constante melhoria do
ambiente de negócios entre o Fisco estadual e os
contribuintes - afirmou o secretário de Estado de
Fazenda, Guilherme Mercês.

Segundo o subsecretário de Estado de Receita,
Rodrigo Aguieiras, o procedimento de
simplificação de obrigações acessórias é uma das
ações previstas no projeto de reforma do ICMS,
pilar presente no planejamento estratégico da
pasta para este ano.

- A extinção do DUB-ICMS facilitará o
cumprimento de obrigações pelos contribuintes e
também o acompanhamento pelos técnicos da
Sefaz. Dentro desses esforços, a
Superintendência de Cadastro e Informações
Fiscais (Sucief) tem um papel determinante - diz
Aguieiras.

À frente da Sucief, Rafael Mandarino avalia que
a simplificação estruturada das obrigações acessórias
trará vantagens financeiras também para os dois lados.

 - Prevejo uma redução de custos, tanto para
os contribuintes quanto para administração pública

Secretário de Estado de Fazenda, Guilherme Mercês

- acrescenta.
Sobre o DUB-ICMS - O DUB-ICMS

(Documento de Utilização de Benefícios Fiscais)
se destina a informar os valores não pagos a título

de ICMS, em decorrência da fruição de incentivos
e benefícios fiscais, ou sua não fruição, a cada
período de apuração. Semestralmente, os
contribuintes precisavam informar os benefícios

SECRETARIA DE FAZENDA EXTINGUE
DUB-ICMS PARA SIMPLIFICAR OBRIGAÇÕES

fiscais que possuíam e quanto de imposto deixavam
de recolher em função do incentivo. Mesmo as empresas
que não tinham nenhum benefício fiscal eram obrigadas
a enviar o DUB-ICMS a cada semestre.

Governo do Estado/Imprensa-RJ

 Está na pauta para votação na Câmara de
Vereadores de Itaperuna na segunda-feira, dia
29, em horário regimental (18h), o parecer prévio
contrário à aprovação das contas dos ex-prefeitos
Marcus Vinicius de Oliveira Pinto e Rogério
Bandoli Boechat emitido pelo Tribunal de Contas
do Estado do Rio - TCE/RJ.  Caberá aos
vereadores (13 no total) julgar o parecer contrário
emitido pela Corte, ressaltando que o Poder
Legislativo tem o poder de aprovar ou não a
recomendação emitida pelo TCE/RJ, decidindo
assim, o futuro político de Marcus Vinicius de
Oliveira Pinto e Rogério Bandoli Boechat, ex-
gestores municipais.

Segundo a análise do TCE/RJ, o déficit do
município pode chegar a R$ 200 milhões de reais
nas duas gestões dos políticos itaperunenses.

Esta lançado no tabuleiro político de Itaperuna,
o jogo do xadrez, onde o “Rei” é a peça mais
importante, cuja captura é o único objetivo do jogo.
Façam as suas apostas e no dia 29, aguardemos
o xeque-mate ou não. A votação será aberta, onde
cada vereador vai expor seu voto, mostrando a
transparência e a independência da Casa de Leis
no processo democrático itaperunense. A votação
será única, e no mesmo dia, os itaperunenses
saberão o destino e o futuro politico de Dr. Vinicius
(DEM) e Rogerinho (Solidariedade).

O voto aberto foi instituído na Câmara
Municipal de Itaperuna, através de Projeto de Lei
do vereador Sinei Dos Santos Menezes (PSC), o
"Sinei Torresmo", hoje presidente da Câmara de
Vereadores.

FOTO: REPRODUÇÃO DA
INTERNET/MATÉRIA: ANDRÉ GARCIA Com voto aberto, segunda dia 29, será o dia “D" para os ex-gestores na Câmara de Vereadores de Itaperuna

CÂMARA DE VEREADORES DE ITAPERUNA VAI
VOTAR CONTAS DE DR. VINICIUS E ROGERINHO

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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 Foi publicada em edição extra do Diário
Oficial do Executivo na quarta-feira (24) a lei
9.224/21, que adianta os feriados de Tiradentes
e São Jorge e implementa um recesso entre
os dias 26 de março e 4 de abril, com o objetivo
de conter o avanço da pandemia de Covid-19
no estado. A medida não afeta o
funcionamento das unidades de Saúde,
Assistência Social, Segurança Pública,
serviços funerários, igrejas e templos, além de
outras atividades consideradas essenciais e
atividades de trabalho exclusivamente
remotas.

De acordo com a nova lei, tanto o Governo
do Estado quanto as prefeituras são
responsáveis por estabelecer as regras de
funcionamento e a proibição de abertura dos
estabelecimentos durante o recesso. Se houver
divergência entre eles, valerão aquelas regras
que forem mais restritivas. Na mesma edição
do Diário, foi publicado o decreto 47.540/21,
que define as regras estaduais de isolamento.

“Essa matéria não teve vencidos nem
vencedores. Essa matéria é para dar
autonomia, já existente na Constituição, aos
municípios e aos prefeitos nas últimas
decisões. Não é saber quem tá certo ou quem
tá errado, não é o momento de ter razão, o
momento é de ter juízo”, comentou o
presidente da Casa, deputado André Ceciliano
(PT).

Os feriados de Tiradentes (21 de abril) e
São Jorge (23 de abril) foram transferidos para
os dias 29 e 30 de março, respectivamente.
Para garantir a redução da circulação de
pessoas nesse período, a medida também criou

Medida prevê paralisação entre 26 de março a 4 de abril; Governo e prefeituras terão autonomia para definir regras de restrição

três feriados, nos dias 26 e 31 de março e 1º
de abril. “Os leitos estão acabando em todo o
Brasil. A proposta do governador não é
estabelecer esse período como um momento
de lazer, mas dar uma mensagem à população
de que essa paralisação emergencial é

necessária”, declarou o líder do governo na
Alerj, deputado Márcio Pacheco (PSC).

Por meio de emendas, os parlamentares
também inseriram a previsão para o Governo
do Estado prestar apoio técnico e financeiro
às prefeituras nas fiscalizações de

ESTADO TERÁ FERIADO PARA
CONTER AVANÇO DA COVID-19

estabelecimentos que violem as normas de
combate à covid-19 durante o recesso. Outra
emenda inserida no texto garante que licitações
de compras de insumos e medicamentos
utilizados no combate ao vírus não sofrerão
interrupções de prazos em função do feriado.
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