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ESTADO DO RIO PODE TER FÁBRICA DE
FERTILIZANTES EM ÁREA DO PORTO DO AÇU
 A demanda por fertilizantes no Brasil

cresce 4% ao ano, o dobro da taxa mundial.
O país é hoje o maior importador do insumo
no mundo e absolutamente dependente do
fornecimento externo, importando mais de
90% dos fertilizantes consumidos hoje no
país. O acesso ao gás natural, uma das
principais matérias-primas utilizadas na
fabricação dos fertilizantes, é um dos
fatores decisivos para a instalação de
plantas desse tipo. Isso torna o Rio de
Janeiro, e principalmente o Porto do Açu,
na região Norte do estado, estratégicos para
os investimentos do setor. PÁGINA 9

No ano passado, o Porto do Açu inseriu o Rio de Janeiro no mapa do mercado de fertilizantes no Brasil, com a movimentação de 44 mil toneladas de fertilizantes
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CÂMARA DE VEREADORES VAI VOTAR AS
CONTAS DE DR. VINÍCIUS E ROGERINHO DIA 24
 A Câmara de Vereadores de Itaperuna vai

votar dia 24 deste mês o parecer prévio contrário
à aprovação das contas dos ex-prefeitos Marcus
Vinicius de Oliveira Pinto e Rogério Bandoli
Boechat emitido peloTribunal de Contas do Estado
do Rio - TCE/RJ.  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.
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.  PÁGINA 8

Futuro político dos ex-gestores está nas mãos da Câmara de Vereadores de Itaperuna

EDUCAÇÃO LANÇA
APPLIQUE-SE,

UM APLICATIVO DE
ENSINO REMOTO

 Na segunda-feira, 1º de março, primeiro
dia de aula da rede estadual, a Secretaria de
Estado de Educação (Seeduc) lançou o
Applique-se, aplicativo para ensino remoto que
está disponível para baixar nas lojas virtuais
dos sistemas Android e iOS. PÁGINA 10

Todo o conteúdo disponível no
novo App foi feito por professores

e equipes pedagógicas
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 O Poder Executivo deverá fornecer um número exclusivo de telefone denominado “Disque Maria da Penha” voltado 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.
A determinação é do projeto de lei 3.636/21, de autoria da deputada Martha Rocha, do PDT. PÁGINA 4

QUATRO MAGISTRADOS
SÃO ELEITOS

PARA INTEGRAR O
COLEGIADO DO TRE-RJ
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UNIVERSIDADES FEDERAIS
TÊM ATÉ DEZEMBRO PARA
ADOTAR DIPLOMA DIGITAL
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SECRETARIA DE
TRABALHO E RENDA DIVULGA

566 OPORTUNIDADES DE
EMPREGO NO RIO

 A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda
disponibiliza, esta semana, 566 oportunidades, por meio do
Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões
Metropolitana, Médio Paraíba, Centro-Sul e Serrana do Rio
de Janeiro. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil
profissional de cada candidato cadastrado com o perfil da vaga
disponibilizada pelo contratante. Por isso, é importante que o
cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a
uma unidade mais próxima do Sine, portando seus documentos
de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de
residência.

Vagas por região
Na Região Metropolitana, são oferecidas 120 oportunidades.

Entre elas 70 vagas para ajudante de carga e descarga, 15
para operador de teleatendimento ativo, entre outras.

Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma
das 238 vagas oferecidas. Destacam-se 50 vagas para ajudante
de cozinha, 50 para coordenador de restaurante, 35 para
garçom, entre outras.

Moradores da Região do Médio Paraíba podem se
candidatar a uma das 103 vagas oferecidas. Entre as funções,
existem 43 oportunidades para auxiliar de limpeza. Além de
vagas para garçom, técnico em meio ambiente, entre outras.

No Centro-Sul Fluminense são divulgadas 105 vagas. Entre
as oportunidades destacam-se 51 vagas para auxiliar de
cozinha, 52 para garçom, entre outras.

Cadastro  - Para consultar as oportunidades e as
informações sobre remuneração e exigências de cada função,
o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar
a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou
pelos seguintes canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou
aplicativo Sine Fácil.

O cadastro também pode ser realizado pelo envio do
currículo para o e-mail vagas@trabalho.rj.gov.br. Pelo mesmo
canal é possível esclarecer dúvidas.

O cadastro para vagas específicas para pessoas com
deficiência pode ser feito pelos mesmos canais digitais:
empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil. Quem
preferir pode usar o telefone 2334-9912 ou o e-mail
nead@trabalho.rj.gov.br. Interessados devem apresentar, além
das informações trabalhistas, o laudo médico comprovando a
deficiência.
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QUEM FEZ HISTÓRIA: ENFERMEIRA DESTACA
TRABALHO EM EQUIPE CONTRA A COVID-19

 Organização das doses de vacina contra a Covid-19 que
vão para cada um dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro,
aferição da temperatura e garantia de um transporte adequado:
isso é somente parte do trabalho dos técnicos da Secretaria
de Estado de Saúde (SES) todas as vezes que imunizantes
chegam ao estado. A enfermeira Gilvania Lima fez parte deste
processo na chegada do primeiro lote de vacinas ao Rio de
Janeiro, em 18 de janeiro deste ano, e ressalta que o êxito é
resultado de um trabalho em equipe.

- Só tenho gratidão pela oportunidade de fazer parte dessa
equipe e desenvolver um trabalho tão bom, que é de todos
nós. Ele está resumido numa figura de quem se vacinou, de
quem transportou, mas por trás disso tem toda uma equipe
que também tem a expectativa e a esperança dessa renovação,
de voltar tudo ao normal - compartilha a enfermeira.

Desde o início da pandemia, Gilvania trabalha com a análise
de casos de Covid; hoje, monitora possíveis casos de reinfecção
pelo coronavírus no Rio de Janeiro. A enfermeira foi deslocada
para a função de garantir a qualidade do primeiro lote de
vacinas por fazer parte da Unidade de Resposta Rápida da
SES e demonstra estar esperançosa por um novo momento no
estado.

- Como a gente está desde o início nesse front, a gente
vem observando a questão do comportamento das pessoas, o

isolamento, a tristeza, o medo… A chegada da vacina vai trazer
de volta a aproximação, o aconchego, o abraço que nosso povo
se identifica tanto - declara Gilvania.

A história está sendo escrita - A distribuição das vacinas
contra Covid-19 ocorre graças a uma força-tarefa montada
pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e formada pela
Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria
de Estado de Saúde.

A SES esclarece que a definição dos grupos prioritários
para a primeira fase da vacinação contra a Covid-19 foi
estabelecida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI),
por meio de decisões tomadas por comissão tripartite. O Estado
segue a recomendação do Ministério da Saúde, repassando as
orientações aos municípios. Neste primeiro momento, foi
definido um grupo prioritário composto por:

- profissionais da saúde que atuam na linha de frente no
combate à Covid-19 e na vacinação;

- pessoas com 60 anos ou mais vivendo em abrigos ou asilos;
- pessoas maiores de 18 anos com deficiência

institucionalizadas;
- trabalhadores dessas instituições;
- povos indígenas vivendo em terras indígenas;
- idosos com mais de 90 anos.
Por Beatriz Félix

Desde o início da pandemia, Gilvania trabalha com a análise de casos de Covid
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VARRE-SAI EMITE NOVO DECRETO
DE ENFRENTAMENTO A COVID-19
 Considerando que a região Noroeste Fluminense

encontra-se em estado de bandeira vermelha, com relação ao
número de contaminados e leitos disponíveis para internação
por Covid-19, a Prefeitura Municipal de Varre-Sai emitiu um
novo decreto com medidas de enfrentamento ao novo
coronavírus. O Decreto nº 1826/2021 proíbe, pelo prazo de 10
dias a partir da publicação do mesmo, o consumo de bebidas
alcoólicas em estabelecimentos comerciais e logradouros
públicos, podendo os mesmos ficarem funcionando e em caso
de bebidas alcoólicas, utilizar o serviço de entrega.

O novo Decreto prevê a necessidade de atualizar, controlar
e equilibrar as atividades destinadas a reduzir a propagação
do novo coronavírus, sem deixar de atender a demanda da
população em relação aos serviços essenciais, como saúde e
educação.

O Decreto estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras
faciais nos limites do município, higienização de forma regular
e constante com água e sabão ou álcool 70° das mãos de
comerciantes e estabelecimentos comerciais e veículos que
realizem transporte de passageiros e ainda a restrição de
velórios abertos ao público, com prioridade para familiares e
sem aglomerações e no caso de óbitos suspeitos  ou com
diagnóstico confirmado  da Covid-19, não haverá velório e
nem abertura de caixão.

Entre as principais medidas do Decreto, fica suspensa a
aglomeração de pessoas em vias públicas e realização de

eventos que promovam aglomerações.
E ainda fica permitido o funcionamento de igrejas,

comércios, clubes recreativos que devem obedecer as
recomendações da Organização Mundial da Saúde e do
Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária do Município.

A equipe da Vigilância Sanitária e a Guarda Municipal atuará
efetivamente, com o apoio da Polícia Militar, no cumprimento
das disposições do Decreto.

FONTE: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE VARRE-SAI
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 O Poder Executivo deverá fornecer um
número exclusivo de telefone denominado
“Disque Maria da Penha” voltado 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. A determinação é do
projeto de lei 3.636/21, de autoria da deputada
Martha Rocha, do PDT, que a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
aprovou na terça-feira (2), em discussão única.
O texto seguirá para o governador em exercício,
Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para
sancioná-lo ou vetá-lo.

O “Disque Maria da Penha” deverá ficar
disponível 24 horas, ininterruptamente. As
ligações deverão ser gratuitas. As autoridades
competentes terão que dar prioridade às
denúncias recebidas pelo “Disque Maria da
Penha” e de outros canais voltados a receber
denúncias de violência doméstica. Segundo a
proposta, é obrigatória a ampla divulgação do
serviço telefônico, por meio de publicação no
Diário Oficial, exibição na tela do cinema antes
do início do filme, afixação de cartaz em local
de grande circulação e fácil visualização pelo
público, painéis eletrônicos, impressão no
ingresso, inclusive quando comprado pela
internet e outros meios de comunicação.

O “Disque Maria da Penha” deverá garantir,
quando necessário ou solicitado, o anonimato

A determinação é do projeto de lei 3.636/21, de autoria da deputada Martha Rocha (PDT)

UNIVERSIDADES FEDERAIS TÊM ATÉ
DEZEMBRO PARA ADOTAR DIPLOMA DIGITAL

 As 69 universidades federais e as 41
instituições da rede federal de educação
profissional e tecnológica do país terão até
31 de dezembro de 2021 para passar a
emitir diplomas digitais .

O prazo consta da Portaria n° 117/2021

do Minis té r io  da  Educação  (MEC) ,
publicada na segunda-feira (1º) no Diário
Oficial da União. A versão digital do
diploma universitário foi anunciada em
2019 e  regulamentada  em dezembro
passado. A expectativa do MEC é de que

o documento reduza a  burocracia  no
processo  de  geração  e  emissão  de
diplomas e ajude a impedir fraudes e
falsificações.

O tempo de emissão do documento
também será menor, deve passar de 90 para

15  d ias .  O cer t i f icado  d ig i ta l  deve
beneficiar 8 milhões de estudantes . No
Brasil as primeiras instituições a adotar
esse formato foram a Universidade Federal
da Paraíba e a Universidade Federal do
Rio Grande do Norte.

Decisão deve beneficiar cerca de 8 milhões de estudantes

do denuncian te .  O Poder  Execut ivo
regulamentará  a  norma a t ravés  de
decretos, devendo, inclusive, estabelecer
a interconexão com os órgãos de proteção

à mulher na difusão da denúncia. “Diante
do atual cenário endêmico no que tange
ao feminicídio e aos de crimes de violência
doméstica como um todo faz se necessário

criar mecanismos mais eficientes para a
diminuição e por conseguinte extirpação
desse mal que assola o Brasil.”, declarou
Martha Rocha.

FOTO: REPRODUÇAO DA INTERNET
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ROTARY INTERNATIONAL
CELEBRA 116 ANOS DE FUNDAÇÃO

 O Rotary International, uma rede
mundial de líderes profissionais voluntários
que realiza projetos sociais na comunidade,
comemorou 116 anos de fundação no dia 23
de fevereiro.

As unidades do Clube de Serviço
promovem ações e projetos em prol da
comunidade onde estão inseridos. Entre
alguns projetos desenvolvidos estão: coleta
de lacres de latinha para troca por cadeira
de rodas, auxílio a asilos e creches/escolas,
além de colaborar com instituições e
entidades beneficentes. Milhões de pessoas
mundo afora já foram beneficiadas através
das ações do Rotary Club.

O QUE É ROTARY - O Rotary é uma
das organizações sem fins lucrativos mais
antiga e com maior capilaridade no mundo,
tem mais de 1,2 milhão de voluntários
organizados em aproximadamente 35.000
Rotary Clubs em 200 países e regiões
geográficas do mundo. No Brasil, mais de 2
mil clubes realizam um trabalho que gera
impacto positivo tanto no nível internacional
quanto local.

São pessoas em ação, que desenvolvem
projetos que visam ampliar o impacto local e
global nas seguintes áreas:

- Promoção da paz
- Combate a doenças
- Fornecimento de água limpa
- Saúde de mães e filhos
- Apoio à educação
- Desenvolvimento econômico
- Proteção ao meio ambiente
HISTÓRIA DO ROTARY - O primeiro

Rotary Club foi fundado em Chicago, nos
EUA, em 1905, pelo advogado Paul Percy
Harris e mais três homens de negócios: o

engenheiro Gustav Loehr, o alfaiate Hiran
Shorey e o comerciante Silvester Schiele.
Eles almejavam que profissionais de
diferentes setores pudessem compartilhar
ideias e fazer amizades duradouras.Com o
tempo, o Rotary ampliou gradativamente seu
alcance e visão, promovendo uma campanha
mundial de erradicação da poliomielite
(paralisia infantil). A instituição, que é
patrocinada exclusivamente por doações,
acumula um longo histórico de trabalhos
sociais,  suprindo necessidades de
comunidades em todo o mundo. O objetivo
da instituição é estimular o ideal de servir
como base de todo empreendimento digno,
unindo voluntários na prestação de serviços
humanitários, promovendo valores éticos e a
paz internacional.

Conheça mais sobre o Rotary no site:
www.rotary.org/pt

SUPERA RIO GARANTE AUXÍLIO
EMERGENCIAL DE ATÉ R$ 300 NO RJ

 Apoiar quem mais precisa. Esse é o
objetivo da sanção do Projeto de Lei 3.488, que
garante auxílio emergencial de até R$ 300 a
pessoas em situação de vulnerabilidade social.
O governador em exercício Cláudio Castro
assinou o PL em Nova Iguaçu, durante a
abertura do Governo Presente Baixada,
programa que transfere os gabinetes do chefe
do Executivo e de seus secretários para
diferentes regiões do Rio de Janeiro. Autor do
projeto Supera Rio e presidente da Assembleia
Legislativa do Rio (Alerj), o deputado estadual
André Ceciliano participou da cerimônia.

Segundo o governador, o objetivo é que o
pagamento do auxílio comece a ser feito no
próximo mês, com recursos de fundos
estaduais. A previsão é que mais de 200 mil
famílias sejam atendidas pelo benefício.

- Essa nossa ação vai tirar muita gente da
linha da pobreza. Matar a fome de muitos. Para
garantir o auxílio, a ideia é usarmos recursos
do Fundo de Combate à Pobreza e de outros
fundos. Nossas equipes técnicas estão
detalhando a regulamentação e, em cerca de
dez dias, divulgaremos detalhes para a
população. Todos os cuidados estão sendo
tomados para que o Regime de Recuperação
Fiscal não seja ferido, mas que a necessidade
da população seja garantida - afirmou Cláudio
Castro.

Para isso, será necessária, ainda, a

aprovação da PEC para desvinculação dos
fundos, que está em tramitação na Alerj. A
iniciativa, de autoria do presidente da Casa,
pretende ajudar financeiramente a população
mais pobre do Rio de Janeiro. Para Ceciliano,

esse dia é histórico para o Estado.
O projeto, que teve apoio unânime dos

deputados, representa mais uma iniciativa de
um conjunto de ações para fazer o Rio voltar a
crescer. O Estado é o primeiro do país a

sancionar uma lei como essa. É importante
ressaltar que, além do auxílio de até R$ 300,
uma linha de crédito também beneficiará
microempreendedores e autônomos - destacou
Ceciliano.

Governador em exercício sanciona o Supera Rio, que garante auxílio emergencial de até R$ 300

Governo do Estado/Imprensa-RJ
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QUATRO MAGISTRADOS SÃO ELEITOS
PARA INTEGRAR O COLEGIADO DO TRE-RJ

 Os desembargadores do Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro elegeram, na
segunda-feira (1º), quatro novos integrantes
do colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio (TRE-RJ). Foram escolhidos o
desembargador Elton Leme e os juízes Afonso
Henrique Barbosa, Alessandra Bilac e Gerardo
Carnevale.

O presidente da AMAERJ, Felipe
Gonçalves, acompanhou a eleição no plenário
do Tribunal Pleno e parabenizou os
magistrados. Na votação para membro titular
do TRE, na classe desembargador, Elton
Leme foi eleito com 92 votos (60,13%), em
segundo escrutínio. Camilo Rulière recebeu 58
votos e Nagib Slaibi Filho, 33.

“Agradeço muitíssimo o voto dos meus
pares e a confiança que depositaram em mim.
Quero cumprimentar os desembargadores
Camilo e Nagib pela elegância e pelo
comportamento sempre amigável”, afirmou
Leme.

Os novos membros titulares na classe juiz
serão Afonso Henrique Barbosa (113 votos)
e Alessandra Bilac (72 votos). Foi escolhido
para ser membro substituto o juiz Gerardo
Carnevale (142 votos).

As vagas foram abertas em razão do
término do biênio do atual presidente do TRE,
desembargador Cláudio Brandão de Oliveira
(11 de março), e dos juízes Paulo Cesar Vieira
de Carvalho Filho (11 de março), Ricardo Alberto
Pereira (24 de abril) e José Alfredo Soares
Savedra (24 de abril). FONTE: AMAERJ Presidente Felipe Gonçalves entre os juízes Gerardo Carnevale, Afonso Henrique Barbosa e Alessandra Bilac

Foto: Matheus Salomão

GOVERNO PODERÁ
CONTRATAR

CIRURGIÕES-DENTISTAS
PARA TESTAGEM DE

CORONAVÍRUS
 A Lei 9.188/21, que autorizada a

contratação, de forma temporária e emergencial,
de cirurgiões-dentistas para atuarem nas ações
contra a covid-19, foi sancionada pelo governador
em exercício, Cláudio Castro, e publicada no
Diário Oficial do Estado. A norma estabelece
que estes profissionais poderão auxiliar nos
serviços de prevenção a infecções referentes à
saúde bucal e na coleta para Teste RT-PCR para
Covid-19. A norma complementa a Lei 6.58/13,
que dispõe sobre a participação de cirurgiões-
dentistas na prevenção de infecção hospitalar
nas unidades de saúde do Estado do Rio.

“Além de ser a condição bucal dos pacientes
competência do cirurgião-dentista, durante a
atual pandemia decorrente do novo coronavírus,
a participação na equipe multidisciplinar dos
hospitais é igualmente importante no que se
refere a atuação nos serviços de acolhimento,
triagem e coleta de material para exame da
covid-19 (swab)”, explicou o autor da medida, o
ex-deputado Capitão Paulo Teixeira.

Lei 9.188/21 autoriza a contratação,
de forma temporária e emergencial,

de cirurgiões-dentistas para atuarem
nas ações contra a covid-19

FISCAIS DO DETRO.RJ APLICARAM
182 MULTAS NO MÊS DE FEVEREIRO

 O Departamento de Transportes
Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro
(Detro-RJ) encerrou o mês de fevereiro com
182 multas aplicadas. Deste total, 66 foram
registradas em ônibus, 33 em vans
intermunicipais e 78 em veículos particulares
flagrados realizando transporte remunerado
sem autorização do poder concedente, além
de cinco multas administrativas. As operações
ocorreram em todo estado, visando a melhoria

da qualidade e da segurança do serviço para
o cidadão, além da coibição do transporte
irregular.

As principais irregularidades flagradas em
ônibus foram a falta do documento de porte
obrigatório, o não cumprimento do quadro de
horário, o mau estado de conservação do
veículo e o descumprimento de normas de
acessibilidade e de higienização. Entre os
motivos mais recorrentes nas vans estão o

excesso de passageiros, a alteração de
itinerário e o embarque de passageiros ao longo
do trajeto.

A população pode denunciar irregularidades
no transporte intermunicipal na Ouvidoria do
Detro-RJ, pelos seguintes canais: telefone (21 -
3883-4141), e-mail (ouvidoria@detro.rj.gov.br) ou
WhatsApp Fale Detro-RJ (21 - 98596-8545).

Além das ações de inteligência, as informações
ajudam a nortear as ações de fiscalização.

População pode denunciar irregularidades no transporte intermunicipal na
Ouvidoria do Detro-RJ, pelos seguintes canais: telefone (21 - 3883-4141), e-mail (ouvidoria@detro.rj.gov.br) ou

WhatsApp Fale Detro-RJ (21 - 98596-8545).
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PROCON-RJ REALIZARÁ MUTIRÃO DE
NEGOCIAÇÃO ENTRE ALUNOS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO

 Com o objetivo de atender o público da
rede particular de ensino, que teve muitos
consumidores e fornecedores afetados no último
ano, o Procon-RJ fará um mutirão virtual de
conciliação entre alunos e instituições de ensino
privadas. Em 2020, a demanda em relação a este
segmento registrou um aumento de 79% em
comparação com o ano anterior.  O evento
acontecerá nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de março.
Os consumidores podem participar pelo link:
https://forms.gle/2J9BkoyL8M1v7Uf99.

Sucesso em 2019, os mutirões do Procon-RJ
são uma maneira de possibilitar aos consumidores
de determinado segmento resolverem suas
pendências de forma rápida e segura. A pandemia
interrompeu a realização desses eventos no ano
passado. Para que o evento possa voltar a
acontecer, o mutirão virtual foi a saída
encontrada. Assim, os consumidores e
fornecedores poderão realizar as negociações
em segurança, sem que haja aglomeração.

O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho,
observa que tanto as famílias quanto as
instituições de ensino foram afetadas com a
pandemia:

- O mercado de consumo foi severamente
atingido, gerando muitas reclamações no Procon
e ações na Justiça. Não foram poucos os pais e
estudantes com pendências financeiras junto às
instituições de ensino que acabaram por sair da
escola ou faculdade, havendo um aumento no
percentual da evasão escolar, inadimplência e
desistência em relação a 2019.

Todas as instituições convidadas que
aceitarem participar do evento assinarão um
termo se comprometendo a fazer uma
negociação diferenciada do que já tenha sido
ofertado diretamente ao consumidor. O objetivo
será solucionar os problemas apresentados pelos
consumidores em uma semana especialmente
voltada para conciliações. Estas ocorrerão sob
a supervisão da equipe de atendimento do
Procon-RJ.

O Procon-RJ já implantou em 2020 a
audiência de conciliação virtual, e o primeiro
mutirão virtual irá seguir o mesmo modelo, a fim
de evitar aglomeração. As instituições
convidadas poderão confirmar participação e
tirarem dúvidas sobre o mutirão pelo e-mail
mutiraovirtual@procon.rj.gov.br.

O evento acontecerá nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de março

Governo do Estado/Imprensa-RJ

PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO
CÂMARA DE VEREADORES DE ITAPERUNA VAI

VOTAR AS CONTAS DE DR. VINÍCIUS E ROGERINHO DIA 24
 A Câmara de Vereadores de Itaperuna

vai votar dia 24 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. Os
períodos dos ex-gestores se compreendem
assim detalhados: Marcus Vinícius de Oliveira
Pinto (de 01/01/2019 até 21/03/2019 e 21/03/
2019 e 22/11/2019 até 31/12/2019; e Rogério
Bandoli Boechat, de 22/03/20919 a 21/11/2019.

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

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

2. Falta de implantação dos procedimentos

contábeis patrimoniais com data- base até o
exercício de 2019;

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

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

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

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.

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.

A redação de O Itaperunense entrou em

Futuro político dos ex-gestores está nas mãos da Câmara de Vereadores

contato com o presidente da Câmara, Sinei
Torresmo que confirmou que a pauta do TCE/
RJ será votada no dia 24 deste mês.

Fonte: Processo nº TCE-RJ Nº 211.068-
3/20

FOTO: REPRODUÇAO DA INTERNET
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ESTADO DO RIO PODE TER FÁBRICA DE
FERTILIZANTES EM ÁREA DO PORTO DO AÇU

 A demanda por fertilizantes no Brasil
cresce 4% ao ano, o dobro da taxa mundial.
O país é hoje o maior importador do insumo
no mundo e absolutamente dependente do
fornecimento externo, importando mais de
90% dos fertilizantes consumidos hoje no
país. O acesso ao gás natural, uma das
principais matérias-primas utilizadas na
fabricação dos fertilizantes, é um dos
fatores decisivos para a instalação de
plantas desse tipo. Isso torna o Rio de
Janeiro, e principalmente o Porto do Açu,
na região Norte do estado, estratégicos para
os investimentos do setor.

Este foi o tema de reunião realizada neste
mês entre representantes da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais, da
empresa Prumo, responsável pelo Porto do
Açu, e do Sindicato Nacional da Indústria
de Matérias-Primas para Fertil izantes

No ano passado, o Porto do Açu inseriu o Rio de Janeiro no mapa do mercado de fertilizantes no Brasil, com a movimentação de 44 mil toneladas de fertilizantes

Governo do Estado/Imprensa-RJ

(Sinprifert).
- O Rio de Janeiro tem uma oportunidade

única com o Açu. A instalação de uma
indústria de fert i l izantes,  um insumo
altamente estratégico e que tem contribuído
para  a  maior  compet i t ividade do
agronegócio brasileiro, é fundamental, bem-
vinda e desejável para o estado - observa o
secretário estadual de Desenvolvimento
Econômico, Leonardo Soares.

Segundo Soares ,  melhorar  a
competitividade do gás natural do Rio é
prioridade absoluta para o Governo do
Estado, pois a consequência direta serão
novos invest imentos  em indústr ias
intensivas ,  geração de empregos e  a
consol idação dos mais  diversos
encadeamentos produtivos.

- É importante que o gás produzido no
Rio alimente a indústria fluminense -
reforça.

No ano passado, o Porto do Açu inseriu
o Rio de Janeiro no mapa do mercado de
fertilizantes no Brasil, com a movimentação
de 44 mil toneladas de fertilizantes – sendo
que o Rio era o único estado da costa do
país  a  não real izar  es te  t ipo de
movimentação.

- Com o gás natural mais competitivo,
existe a possibilidade de uma planta de
fertilizantes ser instalada no Açu; e, no
futuro, o produto ser escoado por ferrovia
-   af i rma o dire tor  de Relações
Institucionais da Prumo Logística, Eduardo
Kantz.

De acordo com o diretor executivo do
Sindicato Nacional  da Indústr ia  de
Matér ias-Primas para  Fer t i l izantes
(Sinprifert), Bernardo Silva, estudos da
Empresa de Pesquisa Energética (EPE)
indicam que existe demanda para pelo
menos quatro grandes plantas de fertilizantes

nitrogenados no Brasil. Isso reduziria a
dependência externa e das importações e
daria um destino ao gás natural produzido
no país, bem como outros grandes projetos
minerários em desenvolvimento que poderiam
revitalizar uma indústria tão estratégica para
a retomada econômica pós-pandemia e a
sustentabilidade da competitividade do
agronegócio brasileiro.

- Existe um potencial enorme para reduzir
a dependência brasileira do fornecimento
externo de fertilizantes, transformando
nossas riquezas minerais e do gás natural em
desenvolvimento - explica ele, que concluiu:
- Mas, para que isso aconteça, é essencial
que o ponto de partida para esta mudança
seja a isonomia tributária de ICMS para a
produção interna e os importados, criando
um campo de jogo nivelado e retirando as
amarras que estão destruindo a indústria
nacional - detalha Bernardo Silva.

CAMPOS DOS GOYTACAZES - ITAPERUNA - RIO DAS OSTRAS - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - TERESÓPOLIS - NOVA FRIBURGO
222222222299999-578899999-578899999-578899999-578899999-5788

www.casadosfiltrosrj.com.br



PÁGINA 106 DE MARÇO DE 2021 O ITAPERUNENSE

wwwwwwwwwwwwwww.oita.oita.oita.oita.oitaperperperperperunenseunenseunenseunenseunense.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br
VISITE O NOSSO SITE:

EDUCAÇÃO LANÇA APPLIQUE-SE,
UM APLICATIVO DE ENSINO REMOTO

 Na segunda-feira, 1º de março, primeiro
dia de aula da rede estadual, a Secretaria de
Estado de Educação (Seeduc) lançou o
Applique-se, aplicativo para ensino remoto que
está disponível para baixar nas lojas virtuais
dos sistemas Android e iOS. Nele, professores
e alunos terão acesso a ferramentas de
aprendizagem, como materiais didáticos e
exercícios em arquivo de PDF, aulas em áudio
e vídeo, além de acesso ao Google Classroom,
plataforma que abarca as turmas de cada
escola. O usuário poderá navegar pelo
software 24h nos sete dias da semana, sem
utilizar seu pacote de dados.

Até abril deste ano, os conteúdos no
aplicativo estarão focados na revisão do ano
letivo de 2020, divididos por anos e séries do
Ensino Regular – do 6º ano do Fundamental à
3ª série do Ensino Médio - e fases e módulos
da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Isso
significa que o aluno que hoje está na 2ª série
do Ensino Médio, por exemplo, irá clicar no
botão “1ª série”, que cursava no ano passado,
e acessar o material.

A partir de maio, após avaliação de todos
os alunos da rede estadual, o Applique-se
também terá os materiais referentes à série
ou ao ano de escolaridade em que o aluno está
matriculado.

Todo o conteúdo disponível no novo App
foi feito por professores e equipes pedagógicas
e de tecnologia da própria secretaria.

- O lançamento do Applique-se faz parte
do planejamento estratégico da Seeduc de
trazer a educação fluminense para o século
XXI. O aplicativo veio por conta da pandemia,
mas ficará de legado para os alunos como uma
ferramenta importante de aprendizado, em
uma interface que dialoga com os jovens, hoje
tão acostumados com a tecnologia – afirma o
secretário de Estado de Educação, Comte
Bittencourt.

A gratuidade da navegação acontece após
adesão de todas as principais operadoras de
celular ao serviço. Somente na hora de realizar
o download ou se logar, o usuário utilizará seu
pacote de dados, se não estiver em ambiente
com wi-fi.

O Applique-se está disponível na Play
Store para Android (versão 5.1 ou superior)
e na App Store para iOS (versão 10.0 ou
superior).

Todo o conteúdo disponível no novo App foi
feito por professores e equipes pedagógicas e de tecnologia da própria secretaria
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AGORA É LEI: ESTADO DEVERÁ TER CAMPANHA
SOBRE ANSIEDADE CAUSADA POR TECNOLOGIA

 O estado poderá ter campanha sobre os riscos da nomofobia - que é a angústia da
ausência de comunicação via celular ou outra tecnologia. É o que determina a Lei 9.189/
21, sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro, e publicada no Diário Oficial
do Estado desta segunda-feira (1º).

A campanha deverá constar no calendário permanente da Secretaria de Estado de
Saúde (SES) para ser implementada nas redes de saúde pública e privada. Ela determina
que hospitais, ambulatórios e postos de assistência médica informem aos pacientes sobre

os efeitos colaterais da nomofobia.“É importante percebermos os aparelhos eletrônicos
como instrumento facilitador e o problema não está com ele e sim com o mau uso que
podemos fazer deles.

É importante utilizar a Internet de maneira saudável, para promover o aprendizado,
estabelecer boas relações e se comunicar. É fundamental manter um limite, afinal, as
pessoas devem manter total controle sobre sua vida e não um determinado site ou aplicativo
que vai ditar o comportamento”, justificou o autor, o ex-deputado Waguinho.


