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A Verdade Deve Ser Livre!                                             oitaperunense@yahoo.com

Advogado Angelo Lorenzini e Jornalista Nino Bellieny

LÍDERES DE AUDIÊNCIA
 O primeiro programa diário veiculado no

Facebook em todo o mundo é da cidade de
Itaperuna. Semanais, quinzenais, sempre
ocorreram, mas foi no ano de 2018 que o jornalista
Nino Bellieny e o advogado Angelo Lorenzini
resolveram continuar na rede social com o que
faziam no rádio. E estão até hoje, falando dos
assuntos mais interessantes de um jeito sério e
bem-humorado ao mesmo tempo. Das 11h às
11:30h ou mais, eles são sucesso. PÁGINA 5

PÁGINA 7

BOMBEIROS INICIAM
COBRANÇA DA TAXA DE
INCÊNDIO DE 2021 NO RJ

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA
 Corre nos quatros cantos da cidade, que o

secretário de Obras da Prefeitura de Itaperuna,
Alexandre Pereira da Silva (foto), o
“Alexandre da Auto Escola”, do Progressistas,
está despontando como melhor secretário de
Obras que Itaperuna já teve. PÁGINA 5

JUIZ AFONSO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA TOMOU
POSSE COMO MEMBRO TITULAR DO COLEGIADO DO TRE-RJ
 Eleito por aclamação, o desembargador

Cláudio Luís Braga dell’Orto tomou posse na
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro (TRE-RJ), em sessão solene
realizada na segunda-feira (15), no Pleno do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(TJRJ). O desembargador Elton Martinez
Carvalho Leme assumiu a Vice-Presidência e
Corregedoria Regional Eleitoral. Na mesma
solenidade, o juiz Afonso Henrique Ferreira
Barbosa tomou posse como membro titular do
Colegiado do TRE-RJ. PÁGINA 3

COMISSÃO DE
SAÚDE É INSTALADA

NA ALERJ
 A Comissão de Saúde da Assembleia

Legislativa do Rio (Alerj) foi instalada na terça-
feira (16), de forma remota, para atuação na
legislatura atual. Por unanimidade, a deputada
Martha Rocha (PDT) foi reeleita para a
presidência da comissão e a deputada
Enfermeira Rejane (PCdoB), para a vice-
presidência. PÁGINA 5

Martha Rocha (PDT) foi reeleita

MPRJ REALIZA OPERAÇÃO CONTRA
FRAUDE NA COMPRA DE CESTAS BÁSICAS
 O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Armação de Búzios, em conjunto com a

Polícia Civil, através da Delegacia de Combate a Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DCC-LD/PCERJ), realizaram, na terça-feira (16), a operação
Farinha Pouca, contra organização criminosa investigada por fraudes na aquisição de cestas básicas por meio de contrato emergencial entre o
Município de Armação dos Búzios e a empresa Suncoast Log Comércio e Distribuição de Alimentos Eireli.  PÁGINA 6

PÁGINA 5
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Desembargador eleitoral Afonso Henrique Ferreira Barbosa (C)
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DER-RJ FIRMA CONVÊNIOS COM 26
PREFEITURAS PARA A RECUPERAÇÃO DE VIAS

 O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de
Janeiro (DER-RJ) assinou mais nove convênios para melhorias em vias
destes municípios. Desta vez, o acordo foi firmado com as prefeituras de
Sapucaia, São Gonçalo, Vassouras, Volta Redonda, Itaocara, Natividade,
Bom Jesus do Itabapoana, Resende e Conceição de Macabu.Somando as
parcerias feitas desde segunda-feira, já são, até o momento, 26 cidades
beneficiadas (veja a lista abaixo). Na semana que vem, outros convênios
serão celebrados.

O convênio prevê o fornecimento de materiais pelo DER-RJ, como
manilhas, ligantes e outros insumos essenciais para serviços de recapeamento
e drenagem de ruas das cidades. O município deve apresentar o plano de
trabalho das obras em que os materiais serão utilizados e, também, a prestação
de contas ao final de cada serviço, além de usinar e aplica o material
recebido.

- Tudo que está acontecendo só está sendo possível, graças à parceria
entre a Secretaria das Cidades, a Alerj e o governador em exercício Cláudio
Castro. Esse apoio será para todos os municípios que assinarem o acordo,
desde que apresentem o plano de trabalho corretamente. Vamos arregaçar
as mangas e trabalhar juntos em prol da população - disse o secretário de
Estado das Cidades, Uruan de Andrade.

Confira todas as cidades beneficiadas com acordos nesta
semana: Sapucaia, São Gonçalo, Vassouras, Volta Redonda,
Itaocara, Natividade, Bom Jesus do Itabapoana, Resende,
Conceição de Macabu, Paraíba do Sul, Três Rios, Comendador
Levy Gasparian, Cambuci, Miguel Pereira, Guapimirim, Quatis,
Seropédica, Itaboraí, Nilópolis, Mendes, Saquarema, Iguaba Grande,
Arraial do Cabo, Silva Jardim, São Pedro da Aldeia e Queimados.

DER-RJ firma convênios com prefeituras fluminenses

Governo do Estado/Imprensa-RJ

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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POR ACLAMAÇÃO, DESEMBARGADOR CLÁUDIO LUÍS
BRAGA DELL'ORTO É ELEITO PRESIDENTE DO TRE-RJ

 Eleito por aclamação, o desembargador
Cláudio Luís Braga dell’Orto tomou posse na
Presidência do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro (TRE-RJ), em sessão solene
realizada na segunda-feira (15), no Pleno do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
(TJRJ). O desembargador Elton Martinez
Carvalho Leme assumiu a Vice-Presidência e
Corregedoria Regional Eleitoral. Na mesma
solenidade, o juiz Afonso Henrique Ferreira
Barbosa tomou posse como membro titular do
Colegiado do TRE-RJ.

No discurso de posse, o novo presidente do
TRE-RJ solidarizou-se com  as vítimas da
Covid-19, lembrou os desafios impostos pela
pandemia à Administração Pública e prometeu
que a nova gestão terá como foco o cidadão.
"Acreditamos na superação das dificuldades e
no aprendizado obtido nos tempos difíceis. Os
serviços eleitorais devem ser prestados com a
máxima eficiência e neste momento, de
preferência, sem que o eleitor necessite realizar
deslocamentos desnecessários", afirmou o
desembargador Cláudio dell’Orto.

O magistrado destacou ainda que a urna
eletrônica é um produto da inteligência
brasileira. Segura, auditável e inviolável, a
máquina de votar garante transparência ao
processo eleitoral brasileiro, além de torná-lo
"o mais eficiente de todas as democracias
contemporâneas". O desembargador
acrescentou que o uso da tecnologia pela
Justiça Eleitoral também permitiu “tornar
realidade o eficiente atendimento remoto aos
eleitores".

O novo vice-presidente e corregedor,
desembargador Elton Leme, enfatizou o papel
da justiça em combater a intolerância e
defender a diversidade de ideias. "Esta casa
eleitoral cultiva a democracia e o Estado de
Direito e deve proteger o direito de minorias e
maiorias silenciadas", discursou o magistrado.
O presidente do TSE, ministro Luís Roberto
Barroso, participou da cerimônia de forma
remota, por videoconferência. Ele lembrou a
missão da Justiça Eleitoral, “de zelar pela
integridade do sistema eleitoral e defendê-la”.

Também discursaram na cerimônia a
procuradora regional eleitoral, Silvana Batini, a
advogada Vânia Aiêta e o presidente da
Associação de Magistrados do Estado do Rio
de Janeiro (Amaerj), juiz Felipe Gonçalves, e o
desembargador federal Guilherme Couto.

Também estiveram presentes, entre outras
autoridades, o governador em exercício do
estado do Rio, Cláudio Castro; o presidente do
TJRJ, desembargador Henrique Carlos de
Andrade Figueira; o corregedor geral do TJRJ,
desembargador Ricardo Rodrigues Cardozo; o
presidente do Tribunal de Contas do Estado,
conselheiro Rodrigo Nascimento; os ex-
presidentes do TRE-RJ, desembargadores
Antônio Jayme Boente, Cláudio Santos de
Oliveira, Edson Aguiar Vasconcelos, Jacqueline
Montenegro, Luiz Zveiter; o presidente do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região,
desembargador Messod Azulay Neto; a
presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
1ª Região, desembargadora Edith Maria Corrêa
Tourinho; o defensor público geral do estado
do Rio de Janeiro, Rodrigo Baptista Pacheco;
o procurador geral do município do Rio, Daniel
Bucar; o presidente da OAB-RJ, Luciano
Bandeira; a presidente do Instituto dos
Advogados do Brasil (IAB), Rita Cortez, e os
senadores Romário Faria e Carlos Portinho.

DESEMBARGADOR CLÁUDIO LUÍS
BRAGA DELL’ORTO

Desde dezembro de 2019, o magistrado
ocupava o cargo de corregedor regional eleitoral
e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral
do Rio de Janeiro. O desembargador Cláudio
Luís Braga dell'Orto iniciou sua carreira em
1984, como advogado do Banco Nacional de

Desembargador Elton Leme é o novo vice-presidente e Corregedor Regional Eleitoral

FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET

MARTINEZ CARVALHO LEME
O desembargador Elton Leme exerceu a

advocacia até 1988, depois foi defensor público,
até ingressar na magistratura estadual, em 1992.
Como juiz de direito atuou em diversas
competências, inclusive a eleitoral, no interior
e na Capital. Exerceu a função de juiz auxiliar
da Corregedoria e da Presidência do TJRJ, bem
como da presidência do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ). Foi promovido a desembargador
do TJRJ em 2008 e, atualmente, é o presidente
da 17ª Câmara Cível.

Na vida acadêmica, é professor da Escola
de Administração Pública e de Empresas -
EBAPE, da Fundação Getúlio Vargas (FGV),
onde também é  coordenador adjunto do Centro
de Inovação, Administração e Pesquisa do
Judiciário (CIAPJ). O magistrado possui
graduação em Direito pela Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e é doutorando
em Direito Público na Faculdade de Direito da

Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES). Em 1986, tomou posse no cargo de
promotor de Justiça e, em 1991, como juiz
estadual, sendo promovido ao cargo de
desembargador em 2009, integrando,
atualmente, a 18ª Câmara Cível do TJRJ.

Na vida acadêmica, é mestre em Direito
Penal e Criminologia, exerce o magistério desde
1988, tendo lecionado na Universidade Católica
de Petrópolis, Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro, Emerj e Escola Superior de
Administração Judiciária (Esaj). É autor de
várias publicações e membro honorário da
Academia Petropolitana de Letras. Foi diretor
presidente da Escola Nacional da Magistratura
da AMB e conselheiro da Escola Nacional de
Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados
do STJ. Já presidiu a Associação dos
Magistrados do Estado do Rio de Janeiro e
exerceu a vice-presidência da Associação dos
Magistrados Brasileiros (AMB).

DESEMBARGADOR ELTON

NA MESMA SOLENIDADE, O JUIZ
AFONSO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA TOMOU POSSE

COMO MEMBRO TITULAR DO COLEGIADO DO TRE-RJ

Universidade de Coimbra.
DESEMBARGADOR ELEITORAL

AFONSO HENRIQUE FERREIRA
BARBOSA

O juiz Afonso Henrique Barbosa ingressou na
magistratura em 2001, depois de passar pela
Defensoria Pública do Rio de Janeiro e pelo
Ministério Público. Atuou em municípios do interior
e, atualmente, é o titular da 1ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital. Foi juiz auxiliar
da Presidência do TJRJ por dois biênios e da
Corregedoria-Geral da Justiça entre 2017 e 2018.

Na Justiça Eleitoral, foi titular em Angra dos
Reis e em zonas eleitorais da Capital. Atuou
também como coordenador da fiscalização da
propaganda em 2004 e coordenador de polo em
2016. Graduado pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), o
magistrado é professor da Escola Superior de
Administração Judiciária (ESAJ) desde 2005 e
do curso de pós-graduação da Universidade
Cândido Mendes. FONTE: TRE-RJ

No centro da foto, o Desembargador eleitoral Afonso Henrique Ferreira Barbosa
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 Em tempos de pandemia de Covid-
19 ,  o  je i to  é  se  re inventar  e  buscar
a l t e rna t ivas  pa ra  não  f i ca r  pa rado ,
literalmente. Pensando nisso, a Prefeitura
de  I t ape runa ,  a t r avés  da  Sec re t a r i a
Municipal de Esporte e Lazer, começou
a produzir vídeos com aulas de atividades
físicas, que serão divulgados em redes
socia is .  At iv idades  r í tmicas ,  Bal le t ,
condicionamento físico e aulas de Tae bo
fazem parte do projeto.

De acordo com José Maria Guimarães,
secretário Municipal de Esporte e Lazer,
o  p re fe i to  A l f r edo  Pau lo  Marques
Rodrigues, Alfredão, solicitou empenho da
equipe  na  busca  por  a l te rna t ivas  de
trabalho, durante o período de restrições.

“O prefeito Alfredão pediu empenho
máximo e nós conversamos com a equipe,
que aceitou o desafio imediatamente.
Temos um planejamento que contempla
a t iv idades  no  Cen t ro  Po l i e spor t ivo
durante todo o ano, mas, nos vimos diante
do  p rob lema  da  pandemia .  En tão ,
começamos o trabalho de produção de
v ídeos  com nossos  p ro fe s so re s  e ,
brevemente, vamos disponibilizar essas
au las  nas  redes  soc ia i s” ,  in fo rma  o
secretário.

ATIVIDADES FÍSICAS ONLINE -
As aulas de atividades físicas online
serão disponibilizadas nas redes sociais
da Prefeitura de Itaperuna (endereços
abaixo), com atividades rítmicas, Ballet,
condicionamento físico e aulas de Tae bo.

ATIVIDADES RÍTMICAS  -
Atividades rítmicas visam trabalhar as
p rá t i ca s  da  cu l tu ra  co rpo ra l  de
movimento, verdadeira comunicação entre
gestos, posturas e ritmo. Essas atividades
se estabelecem em códigos simbólicos,
expe renc iando  a  v ivênc ia  de  cada
indivíduo.

P ro fes so res :  Ca r l inhos  Lemos ,
Jhonatas Ferreira, Ana Késia Gonçalves
e Tateani Torres

Momento de gravação com o professor Carlinhos Lemos

BALLET  -  Gênero  de  dança  que
reque r  mu i t a  p r á t i c a  e  ex ige  mu i t a
disciplina dos adeptos.  Praticado nos
q u a t r o  c a n t o s  d o  g l o b o  t e r r e s t r e ,
d ia logando  com cu l tu ras  d ive r sas  e
múltiplas sociedades, encanta o público
com suas técnicas e coreografias.

Professora: Fernanda Tostes
CONDICIONAMENTO FÍSICO  -

Prima por uma rotina de exercícios, que
v i s a m  o  c o n d i c i o n a m e n t o  f í s i c o ,
melhorando a qualidade de vida para os

praticantes. Contrário ao sedentarismo,
t r a b a l h a  p a r a  a l c a n ç a r  o
aperfeiçoamento de quesi tos  f ís icos ,
resistência muscular, cardiorrespiratória
e flexibilidade.

Professores: Alexandre Crisóstomo
(Manelzinho), Ana Késia Gonçalves e
Tateani Torres.

TAE BO  - Essa prática consiste em
mis tu ra r  g inás t i ca  ae rób ica  com
movimentos de artes marciais, dentre eles,
o  Boxe ,  Taekwondo  e  Kara t ê ,

trabalhando a força funcional em busca
de  me lhora r  a  r e s i s t ênc i a .  P rá t i ca
esportiva que contribui para melhorar a
agilidade, flexibilidade, bem como o alívio
ocasionado pelo estresse do dia a dia.

Professora: Renata Soares
Segundo  o  sec re t á r io  José  Mar i a

Guimarães, a partir de segunda-feira, 15,
a programação deverá estar ajustada e,
l ogo  em segu ida ,  a s  au l a s  s e rão
disponibilizadas.

DECOM - Itaperuna

AULAS DE ATIVIDADES
FÍSICAS ONLINE EM ITAPERUNA

DECOM-ITAPERUNA/RJ

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer produz vídeos para redes sociais, enquanto
Centro Poliesportivo permanece fechado, devido restrições da pandemia de Covid-19

 O Governo do Estado repassou
nesta semana R$ 429 milhões para os 92
municípios fluminenses. O depósito feito
pela Secretaria de Fazenda refere-se ao
montante arrecadado no período de 8 a
12 de março. Os valores correspondem
à distribuição de parte da arrecadação
de royalties do petróleo e dos tributos
IPI,  ICMS e IPVA às administrações
municipais.

O total depositado no mês de março
foi de R$ 771 milhões. Desde o início
deste ano, ao adicionar as cotas-parte e

o s  r e p a s s e s  r e l a c i o n a d o s  à s
t r a n s f e r ê n c i a s  f e d e r a i s  e  à  r e c e i t a
diretamente arrecadada pelo Estado, os
m u n i c í p i o s  r e c e b e r a m  u m  t o t a l
acumulado de R$ 3,64 bilhões.

Os depósitos semanais são feitos por
meio da Secretaria de Fazenda, conforme
prevê a Lei Complementar nº 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

m u n i c í p i o s  f l u m i n e n s e s  v a r i a m  e m
função dos prazos fixados na legislação
vigente. Dependendo do mês, pode haver
até cinco datas de repasses. As variações
destes depósi tos osci lam conforme o
c a l e n d á r i o  m e n s a l ,  o s  p r a z o s  d e
recolhimento tributário e o volume dos
r e c u r s o s  a r r e c a d a d o s .  A a g e n d a  d e
r e c o l h i m e n t o  t r i b u t á r i o  p e l o s
contribuintes está concentrada no dia 10
de cada mês.

Índice de Participação dos Municípios
O s  r e p a s s e s  a o s  m u n i c í p i o s  d a

GOVERNO DO RIO REPASSA R$ 429 MILHÕES
PARA AS 92 PREFEITURAS FLUMINENSES

arrecadação de royalties do petróleo e
dos tributos IPI e ICMS são liberados de
acordo com os respectivos Índices de
Par t ic ipação  dos  Munic íp ios  ( 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 nº 2.664, de 27 de dezembro
de 1996, e nº 5.100, de 04 de outubro de
2007, e no Decreto Estadual nº 47.432,
de 29 de dezembro de 2020.
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LÍDERES DE AUDIÊNCIA

 O primeiro programa diário veiculado no Facebook
em todo o mundo é da cidade de Itaperuna. Semanais,
quinzenais, sempre ocorreram, mas foi no ano de 2018 que
o jornalista Nino Bellieny e o advogado Angelo Lorenzini
resolveram continuar na rede social com o que faziam no
rádio. E estão até hoje, falando dos assuntos mais interessantes
de um jeito sério e bem-humorado ao mesmo tempo. Das 11h às
11:30h ou mais, eles são sucesso. A coluna parabeniza esses
dois feras da comunicação!

Advogado Angelo Lorenzini e Jornalista Nino
Bellieny: sucesso absoluto nas redes sociais

FARMÁCIA
POPULAR ANIMAL

 A Câmara Municipal do Rio aprovou projeto de lei do
vereador Luiz Rams Filho (PMN) que cria farmácia
veterinária popular, no formato de parceria público
privada. "Este convênio da farmácia popular veterinária é uma
demanda da causa animal e vem numa boa hora porque as
pessoas estão sem dinheiro para medicar seus animais", disse.

SETOR AUTOMOTIVO
 Representantes do Governo do Rio de Janeiro e do Cluster

Automotivo do Sul Fluminense - organização formadas por
montadoras da região - se reuniram. O encontro fez parte da
série de conversas iniciadas em janeiro deste ano com o
objetivo de identificar caminhos para a sustentabilidade
dos negócios do setor e a manutenção dos empregos.

ALIÁS ...
 A região Sul Fluminense é hoje o segundo maior polo

automotivo do Brasil. O cluster é formado por 23 empresas
associadas, todas instaladas nos municípios de Resende,
Porto Real e Itatiaia. Essas empresas geram 15 mil empregos
diretos na área industrial.

RECADASTRAMENTO ADIADO
 O Ministério da Economia publicou no Diário Oficial da

União instrução normativa que suspende até 31 de maio o
recadastramento anual de aposentados, pensionistas e
anistiados políticos civis – procedimento adotado como
prova de vida para a manutenção de benefícios.

MP EM AÇÃO
 O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ),

por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Armação de Búzios, em
conjunto com a Polícia Civil, através da Delegacia de Combate a
Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DCC-LD/PCERJ), realizou
a operação Farinha Pouca, contra organização criminosa
investigada por fraudes na aquisição de cestas básicas por
meio de contrato emergencial entre o Município de
Armação dos Búzios e a empresa Suncoast Log Comércio
e Distribuição de Alimentos Eireli.

CAUTELA
 Cerca de 76,8% dos empreendedores esperam que

seus negócios nos próximos três meses melhore ou
melhore muito; em fevereiro esse percentual era de 77,8%. Já
o número dos que acham que vai piorar ou piorar muito saltou de
8,3% em fevereiro, para 12,3%.

PENSAMENTO DA SEMANA
 “Existe uma deformação lastimável na consciência

política coletiva do nosso povo: o povo adora ser enganado.
Povo alienado, politicalha feliz...” Renée Venâncio

COMISSÃO DE SAÚDE
 A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do

Rio (Alerj) foi instalada na terça-feira (16), de forma remota,
para atuação na legislatura atual. Por unanimidade, a
deputada Martha Rocha (PDT) foi reeleita para a
presidência da comissão e a deputada Enfermeira Rejane
(PCdoB), para a vice-presidência.

Deputada Martha Rocha (PDT) foi reeleita

SEM PRECONCEITO
 A deputada federal fluminense Benedita da Silva (PT)

pretende solicitar um espaço na agenda do ex-presidente Lula
para pedir para ele encampar a bandeira da causa negra.
"A discriminação das populações negras, situação que se
mantém basicamente a mesma desde a abolição da
escravidão", disse ela.

ESTÁ NA PAUTA ...
 A Câmara de Vereadores de Itaperuna vai votar dia

29 deste mês, 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.

ALIÁS ...
 Caberá a Câmara de Vereadores julgar o parecer

contrário, ressaltando que o Poder Legislativo tem o poder
de aprovar ou não a recomendação emitida pelo TCE/
RJ, decidindo assim, o futuro político do ex-gestores. 

ALIÁS E A PROPÓSITO
 Segundo a análise do TCE/RJ, o déficit do

município pode chegar a R$ 200 milhões de reais nas
duas gestões dos ex-prefeitos, Dr. Vinicius e Rogerinho. 

Dr. Vinicius e Rogerinho

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 Corre nos quatros cantos da cidade,
que o secretário de Obras da Prefeitura
de Itaperuna, Alexandre Pereira da Silva,
o “Alexandre da Auto Escola”, do
Progressistas, está despontando como
melhor secretário de Obras que Itaperuna
já teve. Com menos de cem dias de
governo da Administração Alfredão/Nel,
o secretário Alexandre  mostra disposição,

trabalho, zelo e atenção a todos os pedidos que são feitos à sua
Pasta, atendendo Itaperuna e seus distritos. Acostumado
com desafios e sempre na linha de frente, Alexandre
comanda sua Secretaria junto com outros profissionais da
área, trabalhando dia a dia para ir colocando o Município no
caminho certo. A conferir!

 O médico Denilton Gonçalves
Pereira, o “Doutor Denilton” do
Republicanos, tem sido visto pela cidade em
rodas de bate-papo com lideranças politicas
de Itaperuna e região. Ex-vereador e ex-
vice-prefeito, há quem diga que o médico
que carrega mais de dez mil partos
realizados está firme na política e continua
militando. Nas eleições municipais de 2020

concorreu ao cargo de vice-prefeito pelo PRB onde obteve
expressiva votação. A conferir!

 O ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso declarou que em uma eventual
disputa de 2º turno entre o atual presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) e Luiz Inácio
Lula da Silva (PT) , votaria no candidato
petista. O tucano elogiou o discurso de Lula
feito na semana passada, feito após ter as
condenações anuladas na Lava Jato pelo
ministro do STF, Edson Fachin. "O Lula

foi calejado pela vida. Isso conta. Não é nenhum principiante.
Ele deu uma entrevista agora e acertou em uns pontos
fundamentais, ele tem jeito para a coisa. Acho que Lula tem
experiência do mundo, do Brasil, da pobreza e enriqueceu".

 O governador em exercício Cláudio
Castro anunciou o reforço na segurança
do Arco Metropolitano, com investimento
de R$ 62 milhões. Importante via de
escoamento da produção fluminense, o
Arco vai receber iluminação em todos os
seus trechos. Além disso, em parceria com
a Prefeitura de Duque de Caxias, serão
implantadas 120 câmeras na rodovia. O

projeto foi apresentado em uma reunião com o ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em Brasília.

 O prefeito de Itaboraí, Marcelo
Delaroli (PL), nomeou Anthony Garotinho
Barros Assed Matheus de Oliveira - filho
do ex-governador Garotinho - assessor
especial na secretaria municipal de
Fazenda e Tecnologia. A nomeação do
moço, engenheiro ambiental formado pela
Universidade Estácio de Sá, provocou
polêmica na cidade. “Eu precisava de

alguém para tocar um projeto de tecnologia na Fazenda”, disse
o prefeito. “Ele é preparado, é um nerd, que já descobriu até
asteróide”, justificou Delaroli.

 O ex-presidente da Câmara dos
Deputados Rodrigo Maia (DEM) está
em conversas avançadíssimas com o
MDB - mas o caminho não será fácil.
Apesar de ter todo o apoio de seu candidato
(derrotado) à própria sucessão, Baleia
Rossi, seu nome enfrenta forte oposição
em casa. Mais precisamente, na Baixada
Fluminense, atual coração da legenda no

Rio. Os prefeitos bolsonaristas Washington Reis (Duque de
Caxias) e Waguinho (Belford Roxo) não querem nem ouvir
falar no deputado federal. E, para piorar, a filiação de Maia
ainda pode pôr a perder as negociações do governador em
exercício Cláudio Castro (PSC) para sua chapa pela reeleição.
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MPRJ REALIZA OPERAÇÃO CONTRA
ORGANIZAÇÃO INVESTIGADA POR FRAUDE

NA COMPRA DE CESTAS BÁSICAS EM BÚZIOS
 O Ministério Público do Estado do Rio

de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria
de Justiça de Armação de Búzios, em conjunto
com a Polícia Civil, através da Delegacia de
Combate a Corrupção e Lavagem de Dinheiro
(DCC-LD/PCERJ), realizaram, na terça-feira
(16), a operação Farinha Pouca, contra
organização criminosa investigada por fraudes
na aquisição de cestas básicas por meio de
contrato emergencial entre o Município de
Armação dos Búzios e a empresa Suncoast
Log Comércio e Distribuição de Alimentos
Eireli. O objetivo é cumprir oito mandados de
busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da
1° Vara Criminal Especializada da Comarca
da Capital.

A investigação foi iniciada a partir da
identificação de irregularidades em contrato
datado de 7 de abril de 2020, que causou
prejuízo da ordem de R$ 1 milhão. Relatório
do Tribunal de Contas do Estado (TCERJ)
apontou problemas que vão desde o
quantitativo de cestas básicas, tendo em vista
o tamanho da população local, à ausência de
documentação correta do procedimento
licitatório, além de indícios de sobrepreço e
superfaturamento.

Um dos principais atores do esquema
criminoso é Lincoln Herbert Magalhães
Oliveira, que utilizou a empresa Suncoast
como fachada para obter a licitação,
posteriormente contratando outra empresa por
valor inferior ao do contrato com o Município,
obtendo como lucro quase R$ 800 mil. A
Suncoast é de propriedade de Vivian Maesse
de Oliveira, esposa de Lincoln. Importante
mencionar que Vivian apresentou como

Prefeitura de Búzios está sendo investigada pelo MP

contato o endereço eletrônico do próprio
Lincoln, que ainda é responsável pela locação
do imóvel cuja empresa de Vivian utiliza como
sede.

De acordo com a Promotoria de Justiça, o
termo de referência que instruiu a licitação foi
elaborado pelo então secretário municipal de
Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda,
Marcelo Albino de Souza e Silva, sem se

basear em estudo técnico preliminar com
estimativa correta do quantitativo necessário.
A pesquisa de preços que embasou o
orçamento foi realizada por Simone de Souza
Cardoso e Jairo Souza Pereira. Todo o
procedimento licitatório foi autorizado e
supervisionado pela investigada Grazielle
Alves Ramalho, que atuava inicialmente como
Secretária Municipal de Governo e Fazenda e

passou a atuar também como Secretária
Municipal de Saúde interina e ratificou a
dispensa de licitação.

Os mandados foram expedidos pelo Juízo
da 1° Vara Criminal Especializada, para que
se proceda à busca domiciliar e apreensão de
material que comprovem o cometimento de
crimes.

Por MPRJ

SECRETARIA DE AGRICULTURA LANÇA
NOVA LINHA DE CRÉDITO DO AGROFUNDO

 O agronegócio é um setor que necessita
de eletricidade para realizar boa parte das suas
atividades, e a produção de energia solar
fotovoltaica em propriedades rurais vem se
expandindo consideravelmente, assim como a
utilização de outras fontes renováveis.
Pensando nisso, o Governo do Estado, por
intermédio da Secretaria de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento,
desenvolveu a linha de fomento rural Energia
Limpa.

Esta linha integra o Programa Agrofundo,
da Secretaria de Agricultura, e tem como
beneficiários produtores rurais com
explorações sediadas no território fluminense.
O limite financiável dessa linha de fomento é
de 100% do orçamento, até R$ 60 mil, com
prazo máximo de 60 meses e juros anuais de
2%.

- O campo é um dos locais com maior
potencial de aproveitamento desta fonte de
energia. Ter a capacidade de gerar a sua
própria energia faz com que a propriedade
rural tenha um ganho considerável, podendo
este recurso ser aplicado nas atividades-fim
do produtor rural – explicou o secretário
estadual de Agricultura, Marcelo Queiroz.

O acesso do produtor rural à linha de
fomento Energia Limpa se dará por intermédio
dos escritórios da Empresa de Assistência

 linha integra o Programa Agrofundo da Secretaria de Estado de Agricultura

Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio
de Janeiro (Emater-Rio) espalhados em todo
o estado.

Conforto e economia - A energia solar

produzida poderá ser utilizada na propriedade
rural para acionar, por exemplo, o sistema de
ordenha mecânica, bombas para irrigação de
pastagens e outras culturas; na energização

de cercas elétricas, conjunto moto forrageiro,
ensiladeiras, trituradores, secadores, resfriadores
de leite, câmaras frias, entre outros
equipamentos. Tudo isso garante um maior
conforto para o produtor rural na iluminação e
no acionamento dos seus eletrodomésticos
usuais.

E o que é mais importante: o superávit de
energia produzida pelas placas fotovoltaicas no
imóvel rural será transferido à concessionária
de eletricidade, que o compensará na forma de
créditos em energia. Isso, inclusive, poderá ser
usufruído em outras residências do produtor
rural, inclusive na cidade.

A energia solar traz mais economia no
custeio das atividades agropecuárias, além de
ser uma excelente alternativa ao produtor que,
muitas vezes, sofre com a qualidade de
fornecimento de energia. A energia produzida
a partir da luz e do calor do sol faz a conversão
direta da radiação solar em energia elétrica.

Além de ser renovável, o uso da energia
solar é muito vantajoso e tem se tornado um
item de necessidade dentro do agronegócio.
Os painéis de energia solar possuem garantia
de aproximadamente 12 anos e tem vida útil
de até 25 anos, o que denota que o
investimento retorna em forma de economia,
que pode ser equivalente a um período de seis
a oito anos de uma conta de energia comum.

Governo do Estado/Imprensa-RJ

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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BOMBEIROS INICIAM COBRANÇA
DA TAXA DE INCÊNDIO DE 2021 NO RJ

 O Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) iniciou,
na segunda-feira (15.), a cobrança 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).

O contribuinte que não recebeu o boleto
em casa  pode consultar o site do Funesbom
(http://www.funesbom.rj.gov.br) e emitir a
segunda via.

Recursos - Os recursos são aplicados no
reequipamento operacional, com a aquisição
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 aposentados, pensionistas e
portadores de deficiência física que sejam
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.

Corpo de Bombeiros iniciou a cobrança da Taxa de Incêndio de 2021 na segunda-feira (15)

Governo do Estado/Imprensa-RJ
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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

NORTE FLUMINENSE SERÁ CENTRO DA
REVITALIZAÇÃO DE CAMPOS DE PETRÓLEO

 A revitalização de campos marítimos
maduros, que já são explorados há alguns anos,
vai gerar muitos empregos na região Norte
Fluminense. Essa é a expectativa do secretário
de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais, Leonardo
Soares, após o lançamento do Programa de
Revitalização e Incentivo à Produção de
Campos Marítimos (Promar), do Ministério de
Minas e Energia.

- Ainda há muito óleo para ser extraído
nesse tipo de ativo, que já possui reservatórios
descobertos e infraestrutura instalada, o que
pode atrair empresas nacionais e
internacionais de todos os portes - explicou
Leonardo Soares.

O secretário lembrou que, desde 2015, os
municípios de Campos dos Goytacazes e
Macaé perderam 50 mil empregos em diversos
setores, devido à política de desinvestimento
da Petrobras na Bacia de Campos.

- Essa é uma oportunidade para a região
recuperar esses empregos.

O programa federal foi lançado em um
evento on-line, realizado pela Empresa de
Pesquisa Energética, e contou com a
participação do Ministro de Minas e Energia,
Bento Albuquerque, e de representantes da
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), parlamentares e
membros da indústria.

Segundo dados da ANP, 66% dos campos
de petróleo brasileiros são considerados
maduros. A produção da Bacia de Campos,
por exemplo, já tem mais de 25 anos e vem se
reduzindo a uma média de aproximadamente
9% ao ano.

- A nossa expectativa é que, por meio de
debates e estudos, sejam encontradas saídas
para estimular esta exploração. A existência
de um programa federal já é sinal de que o
Estado brasileiro entende que é possível gerar

Segundo dados da ANP, 66% dos campos de petróleo brasileiros são considerados maduros

mais riqueza com estes campos, o que reflete
na criação de empregos e renda para a
população e um desenvolvimento regional
importante. - afirmou Leonardo Soares.

Dados da Associação Brasileira das
Empresas de Serviços de Petróleo mostram
que no Brasil só se recupera 24% das riquezas
minerais que ficam abaixo de um poço,
enquanto que no mundo esta média é de 35%.
Segundo especialistas, a cada 1% a mais de
óleo recuperado são gerados R$ 16 bilhões

em royalties e R$ 26 bilhões em novos
investimentos.

- Os números mostram que ainda há um
grande potencial a ser explorado em nossos
campos, o que poderá beneficiar municípios
como Campos, Macaé e Rio das Ostras. Além
disso, esta revitalização pode gerar um
importante desenvolvimento tecnológico para
a indústria do petróleo durante a busca pelo
maior aproveitamento dos campos - argumenta
Leonardo Soares.

Por determinação do governador em
exercício Claudio Castro, a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico já tem atuado
para atrair cada vez mais empresas para o
estado, principalmente para o Norte
Fluminense.

- Os investimentos no Porto do Açu
representam uma grande chance para
reindustrialização do estado a partir do gás
natural e da revitalização dos campos
maduros - conclui Soares.

Governo do Estado/Imprensa-RJ
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 A Prefeitura de Itaperuna, RJ, através
da Secretaria Municipal de Saúde, vem
trabalhando fortemente na implementação do
Programa “Vitamina A mais”, cujo objetivo é
controlar e reduzir a deficiência de vitamina
A, em crianças de 6 meses a 5 anos.

Segundo Aline Moreira, nutricionista e
coordenadora do programa de Vigilância
Nutricional, “o programa vai funcionar através
de rotina. Quando a criança passar pelas UBS
(Unidade Básica de Saúde), ela será
suplementada. A deficiência de vitamina A é
considerada uma carência importante, por isso
a necessidade da adesão ao programa de
suplementação, associados a hábitos
alimentares saudáveis, para o
desenvolvimento adequado da criança”,
complementa.

Na quinta-feira, (18), houve um treinamento
com as enfermeiras nas UBS. São essas
profissionais que ficarão responsáveis pela
administração das doses, em todas as
unidades. Neste mês de março, os integrantes
do programa trabalham com a estruturação e
elaboração do planejamento, objetivando
começar os atendimentos, no mês de abril.

A nutricionista Aline, ainda ressaltou a
importância da vitamina A. "A vitamina A não
é produzida no nosso organismo, ela é
proveniente da alimentação. Quando não
ingerimos quantidades suficientes desse
micronutriente para atender nossas
necessidades, pode ocorrer a deficiência
nutricional. Por isso a importância da
conscientização dos pais ou responsáveis,
quanto à necessidade da suplementação
profilática, associada à bons hábitos
alimentares, para o desenvolvimento sadio da
criança", reforça.

POR QUE É TÃO IMPORTANTE?
A vitamina é A é de suma importância e

dentre os benefícios, ajuda na proteção à

Aline Moreira, nutricionista e coordenadora do programa de Vigilância Nutricional

saúde dos olhos, potencializa  o  p leno
crescimento e desenvolvimento infantil,
além de reduzir o risco de diarreia e a
mortalidade infantil. É importante que os
responsáveis procurem as unidades de
saúde mais próxima de suas residências,
para buscar mais informações sobre o
programa.

UM POUCO MAIS SOBRE O
PROGRAMA - O Programa Nacional de
Suplementação de Vitamina A possui
medidas importantes de prevenção da
deficiência de vitamina A, dentre elas,
promoção da alimentação adequada e
saudável, assegurando informações para
incentivar o consumo de alimentos fontes

em vi tamina A pela  população;
suplementação profilática periódica e regular
das crianças de 6 a 59 meses de idade; além
da promoção do aleitamento materno
exclusivo até o 6º mês e complementar até 2
anos de idade ou mais, com a introdução dos
alimentos complementares em tempo oportuno
e de qualidade. DECOM - Itaperuna

PROGRAMA ‘VITAMINA A MAIS’
DECOM-ITAPERUNA/RJ
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