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PÁGINA 5
Mais 13 cidades foram beneficiadas pelos convênios assinados com o DER.

Ao todo, 89 receberão recursos de R$ 150 milhões para obras de infraestrutura viária

ITAPERUNA VAI SER CONTEMPLADA
COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Governo do Estado/Imprensa-RJ O Governo do Estado assinou, na quinta-feira
(8), mais 13 convênios com cidades das regiões
Serrana, Sul Fluminense, Médio Paraíba e Noroeste
para obras de infraestrutura viária. Foram
contemplados os municípios de Petrópolis,
Teresópolis, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Flores,
Valença, São José do Vale do Rio Preto, Aperibé,
Cachoeiras de Macacu, Italva, Itaperuna e Laje do
Muriaé. No total, serão investidos, por meio do
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), R$
150 milhões em 89 municípios fluminenses.
“Precisamos investir em todos os municípios do
Estado do Rio. Os convênios significam mais do
que colocar asfalto, é uma questão de dignidade. As
obras nas principais vias municipais ajudam também
no desenvolvimento das regiões. A boa estrutura atrai
empresas, que geram emprego e renda e combatem
a pobreza, uma das maiores consequências da
pandemia da Covid-19”,  ressaltou o governador em
exercício Cláudio Castro. PÁGINA 4

PRAZO PARA CONTESTAR AUXÍLIO
EMERGENCIAL NEGADO VAI ATÉ O DIA 12
 O trabalhador que teve a nova rodada do

auxílio emergencial negada tem até 12 de abril
para contestar a decisão, informou o Ministério
da Cidadania. Os pedidos devem ser feitos no
Portal de Consultas da Dataprev, que fornece a
relação de quem teve o benefício liberado em
2021. A contestação, no entanto, não pode ser
feita por qualquer beneficiário. Só pode pedir a
reativação do benefício quem recebia o auxílio
emergencial de R$ 600 ou a extensão de R$
300 em dezembro do ano passado. O prazo para
novos pedidos de benefícios acabou em 3 de
julho do ano passado e não foi reaberto para a
nova rodada. PÁGINA 6

Pedidos devem ser feitos na página da Dataprev na Internet

AGÊNCIA BRASIL

MENINO MATHEUS
MOREIRA RECEBE ALTA

 O menino Matheus Moreira recebeu alta após
quatro meses internado vítima de Covid-19 no
Hospital Jesus, em Vila Isabel, onde deu entrada
com 90% dos pulmões comprometidos. Morador
de São José de Ubá, Matheus iniciou o tratamento
contra a doença na UPA de Itaperuna. PÁGINA 10

Governo do Estado/Imprensa-RJ

CADASTRO
DE ARTISTAS

EM ITAPERUNA

Artistas itaperunenses precisam ir
à sede do Bolsa Família de 8h às 16h

FOTO: DECOMITAPERUNARJ

 A Prefeitura de Itaperuna, através da
Secretaria Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Habilitação, está realizando
cadastro de artistas residentes no município,
objetivando apoiá-los neste momento
pandêmico de Covid-19, com o auxílio de
cestas básicas. Os casos serão analisados
individualmente pela equipe do Bolsa Família,
incluindo assistentes sociais, que irão verificar
a situação de músicos e artistas, visando à
concessão do benefício. PÁGINA 3
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PROGRAMA EM QUISSAMÃ DARÁ AUXÍLIO
ECONÔMICO A EMPRESÁRIOS DA CIDADE

 Um programa da Prefeitura de Quissamã, no Norte
Fluminense, vai auxiliar economicamente microempresas e
microempreendedores individuais (MEIs) da cidade. De
acordo com o município, a iniciativa, que terá investimento
de R$ 1 milhão de recursos municipais, tem objetivo de
atender o setor que não pôde trabalhar por causa das medidas
restritivas de enfrentamento à Covid-19 nas últimas semanas.

Os profissionais de atividades não essenciais que se
interessarem pelo programa devem se inscrever pelo site da
prefeitura. As inscrições foram abertas na quarta-feira (7) e
vão até o dia 14 de abril.

De acordo com o município, o número de beneficiados e
o valor individual do auxílio serão definidos após a conclusão
da análise das inscrições.

O Programa de Auxílio para microempresas e MEIs foi
lançado na terça-feira (6) pela prefeita Fátima Pacheco, a
secretária de Fazenda, Simone Moreira, e o secretário de
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo
Mattoso.

"Serão contemplados as microempresas e MEIs que não
puderam exercer as suas atividades no período de restrições.
Não é momento para tentar burlar isso, pois há muitas pessoas
necessitando desse auxílio, o que deve ser respeitado",
ressaltou o secretário Arnaldo Mattoso.

Programa é voltado para microempreendedores individuais e para as
microempresas que atuam em atividades não essenciais. Cadastro vai até o dia 14 de abril

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

FALTAS RECORRENTES DE ALUNOS PODEM
SER COMUNICADAS AO CONSELHO TUTELAR

 Com objetivo de responsabilizar pais ou responsáveis
e identificar possíveis abandonos, as direções de escolas
das redes pública e privada do Estado poderão contatar o
Conselho Tutelar em casos de faltas injustificadas e
recorrentes de alunos durante o período escolar. É o que
estabelece o projeto de lei 3.992/18, de autoria da deputada
Martha Rocha (PDT) que a Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão
única,  na quarta-feira (7) .  O texto seguirá para o
governador em exercício, Cláudio Castro, que tem até 15
dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

As autoridades deverão ser convocadas quando houver
impossibilidade de contato virtual ou presencial do
responsável por mais de 15 dias pela direção; falta
injustificada do responsável pelo aluno na reunião
convocada pela direção escolar e reiterada ausência
injustificada do aluno às aulas, após a realização de reunião
convocada pela direção. A medida complementa a Lei
7.614/17, que obriga as escolas a realizarem reuniões com pais
e responsáveis de alunos que faltam frequentemente às aulas.

“Precisamos estabelecer mecanismos que assegurem
a responsabilidade dos pais em zelar pela assiduidade de
seus filhos nas escolas, e da própria escola e sociedade
em fazerem com que os pais cumpram com seus deveres
legais”, salientou Martha Rocha.

“Precisamos estabelecer mecanismos que assegurem a responsabilidade dos pais em zelar pela
assiduidade de seus filhos nas escolas”, comentou a deputada estadual, Martha Rocha (PDT)

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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MULTA PARA QUEM PARTICIPAR DE
AGLOMERAÇÕES NO ESTADO DO RIO

 A Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em discussão
única o projeto de lei 3.778/21, que autoriza o
Governo do Estado a realizar sanções
administrativas, como advertências e multas,
para quem participar de aglomeração em
ambientes públicos ou privados sem um motivo
justo durante a pandemia de coronavírus. As
penalidades farão parte do Cadastro Estadual
de Infratores das Normas Sanitárias. A
medida, de autoria do deputado Pedro Ricardo
(PSL), seguirá para o governador em
exercício, Cláudio Castro, que tem até 15 dias
úteis para sancioná-la ou vetá-la.

As multas já foram definidas pela Lei 8.859/
20, que obriga o uso de máscaras durante o
estado de calamidade pública em decorrência
da pandemia de covid-19. Com a mudança
proposta, quem participar de aglomerações
também receberá uma advertência, seguida
de multa de cerca de R$ 110,00 (230 UFIR-
RJ). Em caso de reincidência, a multa será
de aproximadamente de R$ 220,00 (60 UFIR-
RJ) - podendo chegar a R$ 1.100,00. Já as
empresas que promoverem aglomerações
podem receber uma multa de cerca de R$
740,00 (200 UFIR-RJ) e, em caso de
reincidência, o valor da multa pode chegar a
R$ 3.700,00. O Poder Executivo
regulamentará a norma por meio de decretos.

Nosso projeto defende a saúde e a vida. A
disseminação do coronavírus tem que ser
contida urgentemente. Estamos cansados de
saber como esse vírus se espalha. E, além
disso, não é justo que um trabalhador,

empresário ou comerciante, que gastam para
manter seu estabelecimento aberto ou saem
de casa com medo de trabalhar para colocar
o pão de cada dia na mesa, tenham que pagar

As multas já foram definidas pela Lei 8.859/20, que obriga o uso de máscaras
durante o estado de calamidade pública em decorrência da pandemia de covid-19

o pato, cumprindo as ordens das medidas
preventivas, enquanto festas rolam às escondidas,
disseminando o vírus por aí. O Projeto visa a
intensificar a fiscalização de medidas preventivas já

existentes, como uma forma de diminuir o contágio
no Estado do Rio de Janeiro”, disse o deputado.

FONTE: ALERJ/FOTO:
REPRODUÇÃO DA INTERNET
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ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITAPERUNA
REALIZA CADASTRO DE ARTISTAS

 A Prefeitura de Itaperuna, através da
Secretaria Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Habilitação, está realizando
cadastro de artistas residentes no município,
objetivando apoiá-los neste momento
pandêmico de Covid-19, com o auxílio de
cestas básicas.

Os artistas precisam ir à sede do Bolsa
Família, na Rua São José, 104, Centro,
(próximo ao 1º Cartório de Registro Cívil e
Imóveis), de 8h às 16h, levando os seguintes
documentos: CPF, RG, título de eleitor,
comprovante de residência, certidão de
nascimento ou casamento, comprovante de
renda, e comprovante cultural (uma foto, ou
imagem do artista exercendo sua profissão).

Os casos serão analisados individualmente
pela equipe do Bolsa Família, incluindo
assistentes sociais, que irão verificar a
situação de músicos e artistas, visando à
concessão de cestas básicas. No local, onde
foi montada essa central para realização da
triagem, haverá dois auxiliares administrativos,
realizando o cadastro exclusivo.

Oliver Trajano, secretário Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Habitação,
destacou o apoio da Secretaria e reforçou que
todos os critérios legais estão sendo
verificados.

“Nós recebemos o pessoal da Casa de
Bamba, e nos foi pedido uma ajuda para os
artistas, que neste momento de pandemia

estão há quase um ano parados. Nós
encaminhamos esses artistas ao Bolsa Família,
onde será efetuado um cadastro e verificado
se eles gozam desse direito, seguindo todos
os critérios legais”, diz o secretário.

Nas redes sociais circulam um vídeo da

Os artistas precisam ir à sede do Bolsa Família, na Rua São José, 104,
Centro, (próximo ao 1º Cartório de Registro Cívil e Imóveis), de 8h às 16h

cantora Mayara Moreira, representando a
Casa de Bamba, agradecendo ao secretário
Oliver Trajano, pelo apoio, bem como
convidando os demais artistas a realizarem o
cadastro. Outras informações poderão ser
obtidas através do telefone (22) 3824 6319.

Evite filas! Evite aglomerações! Ligue com
antecedência e agende o seu horário! A
pandemia não acabou. Por isso, a Prefeitura
de Itaperuna pede à população que evite sair
de casa. Precisou? Use a máscara. Não é só
por um. É por todos! DECOM - Itaperuna

FOTO: DECOMITAPERUNARJ
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ITAPERUNA VAI SER CONTEMPLADA
COM OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

 O Governo do Estado assinou, na
quinta-feira (8), mais 13 convênios com
cidades das  regiões  Serrana,  Sul
Fluminense, Médio Paraíba e Noroeste
para obras de infraestrutura viária. Foram
contemplados os municípios de Petrópolis,
Teresópolis, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio
das Flores, Valença, São José do Vale do
Rio Preto, Aperibé, Cachoeiras de Macacu,
Italva, Itaperuna e Laje do Muriaé. No
total ,  serão invest idos,  por  meio do
Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), R$ 150 milhões em 89 municípios
fluminenses.

-  Precisamos invest ir  em todos os
municípios do Estado do Rio. Os convênios
significam mais do que colocar asfalto, é
uma questão de dignidade. As obras nas
principais vias municipais ajudam também
no desenvolvimento das regiões. A boa
estrutura  a t ra i  empresas ,  que geram
emprego e renda e combatem a pobreza,
uma das  maiores  consequências  da
pandemia da Covid-19 -  ressal tou o
governador em exercício Cláudio Castro.

Os prefeitos ressaltaram a importância
do convênio para o desenvolvimento do
interior.

- Os municípios estão em uma situação
muito dif íc i l ,  pr incipalmente  nesta
pandemia.  Este  gesto de parcer ia  do
Governo do Estado, por meio do DER-RJ,
com as  prefei turas  representa  uma
esperança. Bom saber que não estamos
sozinhos e temos o Estado ao nosso lado -
disse o prefeito de Cachoeiras de Macacu,
Rafael Miranda.

- Estamos vendo que o Estado está mais
próximo do interior. A cidade de Italva
nunca viu o governo tão perto como está
agora. Isso é importante e falo não somente

desta ação junto com o DER, mas outras
que o município vem recebendo nos últimos
meses - ressaltou o prefeito de Italva, Léo
Pelanca.

A primeira rodada de cidades contempladas
aconteceu na quarta-feira (7). O pacote
incluiu municípios da Baixada Fluminense,
Centro-Sul, Costa Verde e Médio Paraíba:
Belford Roxo, Duque de Caxias, Japeri,
Mesquita, Nova Iguaçu, São João de Meriti,
Paracambi, Paty do Alferes, Angra dos Reis,

Mangaratiba, Paraty, Itaguaí, Barra do Piraí,
Barra Mansa e Itatiaia

- As parcerias formalizadas são resultados
do entendimento entre os poderes Legislativo e
Executivo. A melhora viária garante a geração
de riquezas para as cidades beneficiadas - disse
o secretário das Cidades, Uruan Cintra.

Próximos beneficiados -  Na sexta-
feira (9), foram realizadas as assinaturas
de 13 cidades do Norte, Região dos Lagos
e Noroeste:  Araruama,  Carapebus,

Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã, Rio
das Ostras, Miracema, Santo Antônio de Pádua,
São Fidélis, São Francisco do Itapaboana, São
João da Barra, São João da Barra e Varre e
Sai. Na próxima semana, as cidades de Areal,
Bom Jardim, Cantagalo, Duas Barras, Nova
Friburgo, Santa Maria Madalena, São Sebastião
do Alto, Sumidouro e Trajano de Moraes
também serão beneficiadas.

IMPRENSA GOVERNO DO
ESTADO DO RJ

Governo do Estado/Imprensa-RJ

INTERNAÇÕES E ÓBITOS DE IDOSOS
ACIMA DE 80 ANOS REDUZEM NO ESTADO DO RIO
 Entre janeiro e março deste ano, as

internações e os óbitos de idosos acima de
80 anos diminuíram. Segundo o levantamento
da Subsecretaria de Vigilância em Saúde
(SVS), da Secretaria de Estado de Saúde
(SES), as reduções relativas ao período
chegam a 49% nas internações e a 44% nos
óbitos decorrentes de Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SRAG) de pacientes acima
de 90 anos. Já em relação a idosos com mais
de 80 anos, as quedas são de 22% para
mortes e 33% para hospitalização. A
comparação foi feita entre os meses de
janeiro e março, considerando as semanas
epidemiológicas 01 a 04 (03 a 30/01), e 09 a
12 (28/02 a 27/03). A principal hipótese é que
o início da vacinação para essa faixa etária
tenha causado a redução.

- Desde o primeiro lote de vacinas que
chegou ao nosso Estado, a Secretaria de
Saúde não mediu esforços para que, de forma
rápida, as doses fossem enviadas aos
municípios. Toda nossa operação logística é
feita pensando no resultado, na ponta, na vida
de cada cidadão. Constatar esta redução de
óbitos e internações, com pouco mais de dois
meses de vacinação, associada a outras
medidas, nos dá esperanças da reversão do
cenário atual da epidemia - disse o secretário
de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves.

Até o momento, 329.062 idosos com 80
anos ou mais já foram vacinados no Estado
do Rio de Janeiro. Ao todo, até o dia 5 de

Internações e óbitos de idosos acima de 80 anos reduzem no Estado

abril, 1.316.104 pessoas foram vacinadas, e
374.909 já receberam a segunda dose. A
expectativa é que nos próximos dias uma
nova remessa de vacinas seja entregue pelo
Ministério da Saúde.

- Ainda que os números sejam positivos,
seguimos analisando os dados registrados
para fundamentar os efetivos resultados da

vacinação. Além disso, destacamos que a
pandemia continua e as medidas de restrições
e prevenção devem permanecer sendo
seguidas, como o uso obrigatório de máscara,
a frequente higienização das mãos e o
distanciamento social. Precisamos continuar
avaliando esses dados para que tenhamos
informes cada vez mais precisos - ressalta a

subsecretária de Vigilância em Saúde,
Cláudia Mello.

Monitoramento de variantes  - Na
última semana, a Secretaria de Estado de
Saúde iniciou um dos maiores
sequenciamentos de variantes da Covid-19
do país. O estudo tem investimento de R$
1,2 milhão e irá analisar 4.800 amostras nos
próximos seis meses, com o objetivo de
monitorar a evolução das variantes da Covid-
19, melhorar ações epidemiológicas e
possibilitar a ampliação precoce de números
de leitos e de medidas restritivas, além de
identificar a incidência das novas cepas na
população fluminense.

O estudo, que busca entender mais sobre
as modificações sofridas pelo SARS-CoV-2,
irá analisar 400 amostras a cada 15 dias.
Atualmente, está na fase de compras de
insumos e separação de amostras. O objetivo
é que os primeiros vírus sejam sequenciados
na segunda quinzena de abril.

Financiada pela Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj)
- com recurso de R$ 1,2 milhão - a iniciativa
que tem como idealizadora a subsecretária
de Vigilância em Saúde da SES, Cláudia
Mello, conta ainda com a parceria do
Laboratório Nacional de Computação
Científica (LNCC), do Laboratório de
Virologia Molecular da UFRJ, do Lacen, da
Fiocruz e da Secretaria Municipal de Saúde
do Rio.

Governo do Estado/Imprensa-RJ

Mais 13 cidades foram beneficiadas pelos convênios assinados com o DER.
Ao todo, 89 receberão recursos de R$ 150 milhões para obras de infraestrutura viária
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ROMÁRIO TROCA

PODEMOS POR PL, DE
VALDEMAR COSTA NETO
 O senador Romário anunciou por meio de suas redes

sociais que se filiou ao PL, presidido por Valdemar Costa Neto,
que estava formalmente afastado do comando da legenda. O
ex-deputado condenado no esquema do Mensalão voltou à
gestão do PL no início de março. "Assinei hoje minha filiação
ao Partido Liberal (PL). Agradeço publicamente a todos
os membros da legenda que me receberam de braços
abertos", disse Romário.

Romário agora está filiado ao Partido Liberal

PENSAMENTO DA SEMANA
 “Não espere por uma crise para descobrir o

que é importante em sua vida”. (PLATÃO)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 A Justiça de Niterói decidiu suspender a
autorização especial que permitia que a deputada
federal Flordelis (PSD) saísse de casa entre às
23h e às 6h para atividades parlamentares. A partir
de agora, não será permitido que Flordelis saia fora
do horário estipulado pela Justiça. A juíza Nearis
Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói do

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, entendeu que
Flordelis cometeu diversas violações das medidas cautelares.
A tornozeleira eletrônica de Flordelis chegou a ficar desligada
por mais de 15 horas.

 Projeto de lei do deputado estadual Noel de
Carvalho (PSDB) quer dispensar as empresas
de cumprirem as medidas sanitárias restritivas de
funcionamento adotadas em combate à pandemia,
caso elas consigam adquirir as vacinas contra a
covid-19 e imunizar todo o seu corpo de
funcionários. Proposta será discutida na Alerj.

 O deputado estadual Felipe Peixoto (PSD)
solicitou a volta do catamarã de Charitas e a
diminuição dos intervalos na travessia Rio-Niterói.
"Num momento em que intensificamos as medidas
de isolamento social, é fundamental e urgente que
os meios de transporte se adequem para
proporcionar mais comodidade aos passageiros,

com medidas que reduzam as aglomerações", disse.

 O deputado Paulo Ramos (PDT) anda
preocupado com possíveis privatizações do governo
federal. "Paulo Guedes, que é o posto Ipiranga,
quer privatizar tudo, inclusive a Empresa Brasileira
de Comunicações. Nós somos contra todas as
privatizações e também estamos na luta contra a
privatização dos meios de comunicação oficial, os

canais de televisão e a rádio MEC".

 O senador  Flávio Bolsonaro  (Republicanos-
RJ) prestou queixa contra o deputado federal Ivan
Valente (PSOL-RJ) por denunciação caluniosa por
conta de uma investigação aberta contra ele após
provocação do parlamentar do PSOL . As
informações são do portal Metrópoles . O boletim
de ocorrência foi registrado na 5ª Delegacia de

Polícia Civil, em Brasília, dizendo que Ivan Valente age com
"informações inverídicas" para incriminá-lo.

 O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-
RJ) acionou o Ministério Público do Rio de Janeiro
(MPRJ) para que sejam tomadas medidas para
impedir a vigência das restrições de circulação,
abertura de estabelecimentos e permanência em
locais públicos, promulgadas pelo prefeito Eduardo
Paes (DEM-RJ). Os esforços para tentar conter

o avanço dos casos do novo coronavírus (Sars-Cov-2) são
rebatidos pelo vereador com argumentos como o “direito de ir
e vir e a saúde das pessoas”.

 O ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso (PSDB) defendeu uma candidatura de
centro que tenha "ressonância popular". O tucano,
porém, disse que apoiará "qualquer nome" que
tenha força suficiente para bater o Jair Bolsonaro
(sem partido) e o ex-presidente Lula (PT). “Qual
é o nome que vai ser capaz de fazer isso? Aquele

que tem apoio popular. Eu estou disposto a me curvar a
qualquer um deles que tenha apoio popular e seja capaz de
apresentar um programa que leve ao crescimento, à
distribuição de renda e à democracia eu apoio. Não é fácil
ganhar do Lula ou do Bolsonaro. É preciso ter ressonância
popular", disse, em entrevista à rádio CBN .

 O presidente da Câmara dos Deputados,
Arthur Lira (PP-AL), lamentou a marca de 4 mil
mortes por Covid-19 em um único dia no País e
reafirmou a importância do acesso da população
às vacinas. "A triste marca de hoje só reafirma a
necessidade de acelerarmos as vacinas. Pela
saúde, vacina. Pelos empregos, vacina. Para

termos esperança no futuro, vacina", disse Lira, por meio de
suas redes sociais.

PRESIDENTE DE COMISSÃO
 A Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade

Social, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj), foi instalada e a deputada Mônica Francisco (PSol)
foi reeleita presidente e a deputada Enfermeira Rejane
(PCdoB) ficou no cargo de vice-presidente.

ALIÁS...
 A Comissão trabalha para garantir respeito aos

direitos trabalhistas, além de zelar pela manutenção e
fomento das políticas públicas, como explica a
presidente da comissão. “Nossa atuação frente à Comissão
busca acompanhar a situação do trabalho, do emprego e da
renda no estado do Rio de Janeiro, assim como da legislação
de proteção social e seguridade social. Subsidiar o Legislativo
na produção de iniciativas parlamentares, fiscalizar as ações
do Executivo e construir relações com demais órgãos
públicos, como o Ministério Público do Trabalho (MPT e
entidades da sociedade civil para impulsionar políticas
públicas”, afirmou.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 Para este ano, estão na pauta a elaboração de dois

projetos para analisar a situação econômica e as condições
de trabalho no estado. A Comissão busca a interlocução
entre classe trabalhadora, poderes, órgãos de
fiscalização e manutenção do diálogo com as instituições
e poderes. O objetivo é unir toda sociedade civil na
construção das saídas econômicas, trabalhistas e sociais para
o estado do Rio de Janeiro.

EFEITO COVID-19 I
 O deputado estadual Waldeck Carneiro (PT) protocolou

projeto de lei para "proibir atividades educacionais
presenciais em todos os municípios fluminenses que
estiverem em bandeira vermelha ou roxa durante a
pandemia, com regras e critérios igualmente aplicáveis
no tocante à proteção à saúde e à vida! Não é hora de abrir
escolas!"

EFEITO COVID-19 II
 O deputado federal Vinicius Farah (MDB-RJ) pediu ao

Ministério da Economia uma trégua para os prefeitos. A meta é
suspender, enquanto durar a pandemia, a inscrição no
CAUC, espécie de SPC dos municípios. Farah tem dados da
Confederação Nacional dos Municípios que apontam 75% das
5.568 no vermelho. Isso as impede de receber repasses de recursos
federais. A transferência anual para municípios está estimada em
R$ 23 bilhões, em especial pelo Fundo de Participação Municipal.
“Seria uma medida emergencial. Senão, corremos o risco de ter
um apagão administrativo”, explica o deputado.

GÁS
 A partir do dia 1º de maio, os preços de venda de gás

natural para as distribuidoras estarão 39% mais caros em
reais por metros cúbicos (R$/m³), na comparação com o
último trimestre. Medido em dólar por milhão de BTU, unidade
de energia usada nos Estados Unidos e no Reino Unido, (US$/
MMBtu), o reajuste será de 32%.

ALIÁS...
 Por causa do efeito da queda dos preços do petróleo no

início do ano, durante 2020, os preços do gás natural às
distribuidoras alcançaram redução acumulada de até 35%
em reais e de 48% em dólares.

Deputado federal, Vinicius Farah (MDB-RJ)

SUSPENSO
 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

informou que suspendeu a realização das provas dos
concursos para o Censo 2021. A suspensão vale para
181.898 vagas de recenseador e 22.409 vagas para agente
censitário municipal e supervisor.

ALIÁS...
 A decisão foi tomada por conta da aprovação, pelo

Congresso, do Orçamento para este ano, que reduziu a apenas
R$ 71 milhões o valor destinado para a realização da
pesquisa - o valor acordado era de R$ 2 bilhões. O texto
ainda não foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 O valor, segundo o instituto, inviabiliza a realização do

Censo. Com isso, o IBGE decidiu suspender a realização
das provas objetivas do concurso, para os cargos de agente
censitário e recenseador, previstas de 18 e 25 de abril,
respectivamente. Novas datas poderão ser definidas
posteriormente, a depender da liberação de recursos.

BILIONÁRIO I
 O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, foi

considerado o homem mais rico do mundo pelo quarto ano
consecutivo, com uma fortuna avaliada em US$ 177 bilhões,
segundo lista divulgada pela revista Forbes.

BILIONÁRIO II
 A grande surpresa, por sua vez, ficou com Elon Musk,

CEO da Tesla e da Space X, que disparou da 31ª posição
em 2020 para 2ª este ano, com bens avaliados em US$ 151
bilhões.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

ALIÁS...
 O ex-jogador estava no Podemos desde 2017 e em março

anunciou que deixaria o partido. Na época, afirmou que sairia
sem desentendimentos, mas que buscava suporte para
uma atuação de acordo com os seus anseios políticos.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 Com a saída de Romário, o Podemos passa a ter

oito senadores. Já o PL conta com quatro. O partido tem
se aproximado de Jair Bolsonaro. No início do mês, o
presidente  nomeou a deputada Flávia Arruda (PL-DF) para
a prestigiada pasta da Secretaria do Governo. O ministério é
responsável pela intermediação entre Planalto e Congresso,
isso inclui a negociação de liberação de verbas parlamentares
e indicações políticas para cargos no governo.
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PRAZO PARA CONTESTAR AUXÍLIO
EMERGENCIAL NEGADO VAI ATÉ O DIA 12

 O trabalhador que teve a nova rodada
do auxílio emergencial negada tem até 12 de
abril para contestar a decisão, informou o
Ministério da Cidadania. Os pedidos devem
ser feitos no Portal de Consultas da Dataprev,
que fornece a relação de quem teve o benefício
liberado em 2021.

A contestação, no entanto, não pode ser
feita por qualquer beneficiário. Só pode pedir
a reativação do benefício quem recebia o
auxílio emergencial de R$ 600 ou a extensão
de R$ 300 em dezembro do ano passado. O
prazo para novos pedidos de benefícios acabou
em 3 de julho do ano passado e não foi reaberto
para a nova rodada.

O pedido de contestação pode ser feito após
o trabalhador fazer a consulta no site da
Dataprev, estatal que cadastra os dados dos
beneficiários, e constatar que teve o benefício
cancelado. Caso o resultado dê “inelegível”,
a própria página oferecerá a opção de
“contestar”, bastando o trabalhador clicar no
botão correspondente.

O sistema aceitará somente pedidos
considerados passíveis de contestação, que
permitem a atualização das bases de dados
da Dataprev, como data de nascimento
errada, CPF não identificado e informações
incorretas sobre vínculos empregatícios e
recebimento de outros benefícios sociais e
trabalhistas. O prazo de contestação começou
no dia 2 e seguirá por dez dias corridos, até o
próximo dia 12.

Reavaliação - O Ministério da Cidadania
também esclarece que, mesmo após o
recebimento da primeira parcela, o auxílio

Pedidos devem ser feitos na página da Dataprev na internet

AGÊNCIA BRASIL

emergencial pode ser cancelado. O governo
fará um pente fino constante para verificar
eventuais inconsistências ou irregularidades no
pagamento do benefício.

Caso o pagamento seja cancelado, o
beneficiário também poderá contestar a

decisão no site da Dataprev. Também é
possível reverter o cancelamento por meio de
decisão judicial ou de processamentos de
ofício realizados pelo Ministério da Cidadania.

A Agência Brasil elaborou um guia de
perguntas e respostas sobre o auxílio

emergencial. Entre as dúvidas que o
beneficiário pode tirar estão os critérios para
receber o benefício, a regularização do CPF
e os critérios de desempate dentro da mesma
família para ter acesso ao auxílio.

Edição: Valéria Aguiar
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 O primeiro trimestre de 2021 está
marcando a retomada da economia no Estado
do Rio de Janeiro. De janeiro a março, a Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro
(Jucerja), órgão vinculado à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Energia e
Relações Internacionais, registrou 14.938 novas
empresas abertas no estado do Rio, um
aumento de 40,5% em relação aos três
primeiros meses de 2020 (10.636 novos
negócios).

Os meses de fevereiro e março de 2021
ainda bateram o recorde de aberturas nos
últimos 20 anos. Só em março foram
contabilizadas 5.862 novas empresas. O número
é 82,5% maior do que o registrado no mesmo
mês em 2020 (3.212). Já em fevereiro, a Junta
Comercial somou 4.720 novos negócios, um
aumento de 32% em relação a fevereiro de
2020 (3.565). Um ano antes da pandemia, no
primeiro trimestre de 2019, o número de novas
empresas chegou a 11.615, 22,2% a menos do
que em 2021.

- O Governo do Rio tem buscado apoiar o
empreendedor fluminense com medidas para
reduzir a burocracia, melhorar o ambiente de
negócios e facilitar a abertura de empresas,
aumentando, consequentemente, o potencial do
Estado para fazer negócios e assim gerar
empregos e renda para a população - afirma o
secretário estadual de Desenvolvimento
Econômico, Leonardo Soares.

Durante todo o período de pandemia, a
Jucerja não parou, realizando todos os processos
de forma digital.

- A Junta vem trabalhando para tornar os
procedimentos mais ágeis, alcançando a meta
estabelecida pelo Governo do Estado de até
duas horas para abertura de novas empresas.
Em fevereiro e março, a média de tempo foi
de 41 e 43 minutos, respectivamente - destaca
o presidente da Jucerja, Affonso D’Anzicourt.

Geração de empregos - Segundo o
secretário, o aumento de novas empresas pode
ser o reflexo de uma nova economia que está
sendo criada neste período de pandemia, em
que o país inteiro está enfrentando o problema

RJ REGISTRA AUMENTO DE ABERTURAS DE
EMPRESAS NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2021

Governo do Estado/Imprensa-RJ

do desemprego. Soares acredita que o
empreendedorismo tem sido uma saída buscada
por muitas pessoas.

- Além disso, estamos apostando na
construção civil para gerarmos novas vagas de
trabalho formais, com carteira assinada. Vamos
lançar quatro concessões de rodovias até o fim
do ano. É uma das formas de atuação do
Governo do Estado para oferecer oportunidades
para o trabalhador fluminense, aquecendo a
nossa economia e oferecendo serviços de
qualidade para a população - explica Soares.

Ele ainda destaca a realização de leilões para
trazer novas usinas termoelétricas para o Rio
de Janeiro.

- Estamos fazendo o nosso dever de casa,
pois não temos tempo a perder. Conseguimos
modernizar a legislação local sobre geração de
energia e acreditamos que estes quatro leilões
de termoelétricas, que são feitos em âmbito
nacional, podem trazer três empreendimentos
para o nosso estado. E cada um deles gera
quase 3 mil empregos na construção civil - diz
o secretário.

Janeiro a Março de 2021 - Abertura de
Empresas (top 10 – setores)

- Serviços Combinados de Escritório e Apoio
Administrativo: 540

- Comércio Varejista de Artigos do Vestuário
e Acessórios: 469

- Atividade Médica Ambulatorial Restrita a
Consultas: 394

- Restaurantes e Similares: 394
- Atividades de Consultoria em Gestão

Empresarial: 368
- Lanchonetes, Casas de Chá, de Sucos e

Similares: 366
- Comércio Varejista de Mercadorias em

Geral, com Predominância de Produtos
Alimentícios, como Minimercados, Mercearias
e Armazéns: 291

- Serviços de Engenharia: 264
- Construção de Edifícios: 263
- Treinamento em Desenvolvimento

Profissional e Gerencial: 239

Rio de Janeiro registra aumento de aberturas de empresas no primeiro trimestre de 2021
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 A Fundação de Apoio à Escola Técnica
(Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Inovação, prorrogou o
prazo para a realização da pré-matrícula dos alunos
aprovados no processo seletivo 2021.1 para a
Educação Básica, Ensino Técnico e Educação
Superior. A data limite para o envio da
documentação dos candidatos aos e-mails das
escolas agora é 13 de abril.

O candidato que foi aprovado na seleção deverá
enviar, em formato pdf, a documentação exigida
no edital, juntamente com a ficha de matrícula
(disponível para download no site da Selecon)
preenchida e assinada. Só será aceita a pré-
matrícula no curso e no ano de escolaridade
escolhidos no ato da inscrição do concurso. A lista
completa com os e-mails de todas as unidades
escolares para o encaminhamento dos documentos
pode ser conferida no site da Faetec.

Também foi alterada a data de matrícula
presencial para aqueles que não possuem acesso
à internet. Nesse caso, o candidato aprovado
deverá comparecer à unidade de ensino para a
qual concorreu, impreterivelmente, no dia 12 de
abril, das 9h às 17h, com a ficha de matrícula
preenchida e assinada e com os documentos
exigidos no edital. A extensão do período de pré-
matrícula se deve ao Decreto Estadual nº 43.970/
2020 e suas alterações, visando conter o avanço
da Covid-19.

- É preciso que o candidato fique atento à sua
classificação no concurso, pois só poderão efetuar
a pré-matrícula aqueles com status de "classificado"
ou "ocupando vaga" no resultado do processo seletivo
- pontua João Carrilho, presidente da Faetec.

Para Dr. Serginho, secretário de Ciência,
Tecnologia e Inovação, o procedimento visa evitar
qualquer prejuízo aos candidatos.

- A medida foi tomada para facilitar o acesso dos
alunos aos cursos oferecidos pela Faetec. Estamos
atentos às dificuldades impostas pela pandemia e,
no que depender da Secretaria, os estudantes terão
todo suporte - garantiu o secretário.

A extensão do período de pré-matrícula se deve ao Decreto
Estadual nº 43.970/2020 e suas alterações, visando conter o avanço da Covid-19

FAETEC PRORROGA PRAZO DE PRÉ-MATRÍCULA
DE ALUNOS PARA ATÉ O DIA 13 DE ABRIL PRÓXIMO

Governo do Estado/Imprensa-RJ
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 O presidente Jair Bolsonaro sancionou a
nova Lei de Licitações e Contratos
Administrativos do País, que substitui a atual,
em vigor desde 1993 (Lei 8.666), e as leis do
Pregão e do Regime Diferenciado de
Contratações Públicas (RDC).

A Lei 14.133/21 foi publicada no dia 1º com
26 vetos, que agora serão analisados pelo
Congresso Nacional, em data a ser marcada.

Com 194 artigos, a lei institui nova modalidade
de contratação (diálogo competitivo), aumenta
penas para crimes relacionados a licitações e
contratos, e exige seguro-garantia para obras de
grande porte. A garantia, que será de até 30%
do valor da licitação, permite que as seguradoras
assumam obras interrompidas.

A lei também prevê novas regras para
dispensa de licitação e aditivos contratuais, e
aproveita pontos do RDC, como contratação por
tarefa, contratação integrada e semi-
integrada.““Outras inovações são a arbitragem
para solução de controvérsias e o uso
preferencial do Building Information Modelling
(BIM) na licitação de obras. O BIM é um
processo que integra, em meio virtual, todas as
fases de uma obra, da concepção à manutenção
do edifício.

A nova Lei de Licitações já está em vigor,
mas a revogação das normas anteriores ocorrerá
no prazo de dois anos. Nesse período, as regras
novas e antigas vão conviver e a administração
pública poderá optar por qual aplicar. A exceção
é para a parte dos crimes licitatórios, que
substituiu, de imediato, as regras anteriores.

O projeto que deu origem à Lei 14.133/21 é
do Senado e foi analisado na Câmara dos
Deputados em 2019. O relator foi o deputado
Augusto Coutinho (Solidariedade-PE).

Licitação poderá ser por pregão,
concorrência, concurso, leilão ou diálogo competitivo

NOVA LEI DE LICITAÇÕES É SANCIONADA
POR JAIR BOLSONARO COM 26 VETOS

Fonte: Agência Câmara de Notícias

 O Governo do Estado do Rio de Janeiro,
por meio da Fundação Anita Mantuano de Artes
do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), abriu três
editais de estímulo que vão beneficiar as artes
cênicas e o audiovisual com recursos de quase
R$ 1 milhão.  As inscrições estão abertas até 7
de maio e podem ser feitas no site da Funarj.

Dez obras teatrais nas modalidades adulto e
infanto-juvenil de grupos, companhias e artistas
independentes serão premiadas, cada uma com
R$60 mil. Seis dos vencedores serão,
prefencialmente, da Baixada Fluminense. As
montagens serão apresentadas nos teatros Glaucio
Gill, em Copacabana; Arthur Azevedo, em Campo
Grande; Armando Gonzaga, em Marechal
Hermes; e Mário Lago, na Vila Kennedy. Todos
são equipamentos culturais da Funarj.

 Outro edital é voltado para a Produção de
Curta-Metragem/Lab Curta e dará apoio
financeiro de R$ 25 mil para cada um de 12 curtas
de ficção, documentário ou animação. Sete
trabalhos serão provenientes da Baixada
Fluminense. Os premiados serão exibidos em um
festival de cinema, a ser organizado na Casa de
Cultura Laura Alvim, espaço da Funarj em
Ipanema.

Enquanto isso, o Prêmio Funarj de Música ao
Vivo selecionará 12 projetos de música ao vivo,
de quaisquer gêneros musicais, feito por grupos,
companhias ou artistas independentes do estado
do Rio de Janeiro. Cada um receberá R$ 7 mil.
Em contrapartida, os projetos premiados deverão
ser apresentados duas vezes no Teatro Mário
Lago, espaço da Funarj em Vila Kennedy, na
Zona Oeste.

Inscrições estão abertas para as três modalidades de
estímulo até o dia 7 de maio e podem ser feitas no site da Fundação

FUNARJ ABRE EDITAIS PARA ARTES CÊNICAS
E AUDIOVISUAL DE CERCA DE R$ 1 MILHÃO

Governo do Estado/Imprensa-RJ

situações complexas que envolvam uma solução
que não pode ser satisfeita sem a adaptação das
alternativas disponíveis no mercado ou quando
as especificações técnicas não podem ser
definidas com precisão suficiente.

Outra inovação da lei é a criação do Portal
Nacional de Contratações Públicas (PNCP), pelo
governo federal, que vai centralizar todas de
licitações públicas feitas pela União, estados,
municípios e Distrito Federal.

Vetos - Entre os dispositivos vetados por
Bolsonaro está o que previa que a empresa
contratada por órgão público após licitação
divulgasse em seu site o teor dos contratos
assinados. O presidente alegou que a regra traria
“um ônus financeiro adicional e desnecessário
ao particular”. Ele lembrou que os documentos
relativos às licitações serão disponibilizados pelo
PNCP, uma das inovações da lei.

Bolsonaro também excluiu da lei o artigo que
autorizava os estados, municípios e Distrito
Federal a estabelecer exclusividade para
produtos fabricados em seus territórios. Essa
exclusividade é chamada de “margem de
preferência”. Bolsonaro afirmou que a margem
limitaria a concorrência na licitação.

Outro veto importante ocorreu sobre o
dispositivo que determinava ao órgão público o
depósito em conta dos recursos necessários
antes do início da execução de cada etapa da
obra. A razão dada para o veto foi de que a
existência de verba não deve ser exigência para
a ordem de início do contrato, mas apenas a
previsão orçamentária, caracterizada pela nota
de empenho.

Reportagem – Janary Júnior - Edição –
Cláudia Lemos - Fonte: Agência Câmara de
Notícias

Modalidades - Das modalidades de
licitação  existentes, a lei mantém o pregão, a
concorrência, o concurso e o leilão, e cria o diálogo
competitivo. Este envolverá conversas entre os

licitantes, sob orientação do gestor público
licitante, para desenvolver uma solução capaz
de atender às necessidades do órgão.

O diálogo competitivo será aplicado a
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APÓS QUATRO MESES DE INTERNAÇÃO,
MENINO MATHEUS MOREIRA RECEBE ALTA

 O menino Matheus Moreira recebeu
alta na manhã de segunda-feira (5) após
quatro meses internado vítima de Covid-19
no Hospital Jesus, em Vila Isabel, onde deu
entrada com 90% dos pulmões
comprometidos. Ele havia sido transferido em
uma grande operação realizada em dezembro
do ano passado que envolveu a Marinha do
Brasil, a Secretaria de Estado de Saúde (SES)
e as municipais  do Rio e de Itaperuna. Para
sair do hospital, Matheus escolheu vestir a
camisa do Flamengo e, agora, só pensa em
voltar a jogar futebol e andar de bicicleta.

-  Matheus é um milagre de Deus. Eu e o
pai dele rezamos todas as noites ao lado dele.
E quando ele acordou, passamos a rezar com
ele. Ontem, sugeri a ele que dormíssemos logo
cedo para o dia de hoje chegar rápido e
podermos ir para casa, mas ele me perguntou
se não faríamos a oração. Rezamos e
agradecemos por esse milagre. A cura não é
apenas física - contou Renata Pereira, de 40
anos, madrasta de Matheus.

Morador de São José de Ubá, Matheus
iniciou o tratamento contra a doença na UPA
de Itaperuna. Com a piora do quadro, ele
precisou ser transferido para uma unidade
de maior porte.

Foi aí que uma mega operação sob forte
chuva da noite de um domingo de dezembro
(6/12) começou, quando uma operação
conjunta entre SES, Marinha e Corpo de
Bombeiros resgatou Matheus em estado
grave. O jovem, diagnosticado com
coronavírus no dia 1 de dezembro, teve piora
no quadro clínico e o mau tempo e o difícil

Ele havia sido transferido de Itaperuna para o Rio numa grande operação que envolveu até Marinha, em dezembro de 2020

acesso à região onde mora dificultaram o
resgate para transferência para uma unidade
de saúde especializada no tratamento.

Na época, uma ambulância de UTI Móvel
do 21º Grupamento de Bombeiro Militar de
Itaperuna levou o paciente até o aeroporto

de Campos dos Goytacazes. De lá, uma
aeronave Super Cougar da Marinha do Brasil
realizou o transporte aéreo até ao Terceiro
Comar no Aeroporto Santos Dumont, onde o
secretário de estado de Saúde, que orientou
toda a operação de resgate, aguardava a

chegada do menino. A criança foi
encaminhada ao Hospital Municipal Jesus, em
Vila Isabel, Zona Norte da cidade do Rio,
referência em UTI Pediátrica para pacientes
infantis com Covid-19.Fonte: Imprensa RJ/
Governo do Estado

Governo do Estado/Imprensa-RJ


