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De acordo com a secretária Tereza Cristina esta capacitação é uma
oportunidade significativa para os professores da Rede Municipal de

 O ensino híbrido, modalidade de educação
que une práticas presenciais e remotas, vem
se destacando neste período da pandemia de
Covid-19, quando professores das redes
pública e privada foram impactados pelos
desafios do ensino à distância e precisaram
se reinventar para atender às necessidades
de seus alunos. Alexandra Braga, assessora
de programas e projetos da Secretaria
Municipal de Educação (SEMED) de
Itaperuna, RJ, explicou que as vagas foram
conseguidas via SEEDUC (Secretaria de
Estado de Educação do Rio de Janeiro). “Essa
Trilha Formativa é via SEEDUC, numa
parceria com o Instituto Singularidades. A
Secretaria Municipal de Educação conseguiu
num primeiro momento 50 vagas para os
professores e posteriormente outras 50 vagas
mais. Hoje temos 100 professores da Rede
Municipal de Ensino inscritos nos cursos,
gra tu i tamente” ,  informa.  Esta  t r i lha
formativa para Ensino Híbrido é uma série
de cursos online criados para impulsionar
as práticas digitais em sala de aula. São
sete cursos,  totalizando 110 horas de
formação. PÁGINA 9
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 A Universidade do Estado do Rio de Janeiro

(Uerj) decidiu adiar o Exame Único do
Vestibular Estadual 2021, do dia 2 de maio
para 18 de julho. De acordo com comunicado
da universidade, a medida foi tomada em
função do agravamento da pandemia de covid-
19 e das projeções negativas das autoridades
sanitárias e das instituições científicas, bem
como da Comissão para Acompanhamento e
Suporte à Tomada de Decisão sobre o
Coronavírus no Âmbito da Universidade. De
acordo com a Uerj, com o adiamento, os
candidatos que se inscreveram mas perderam
o prazo para escolha do curso terão uma nova
oportunidade. PÁGINA 3

Candidatos que se inscreveram mas perderam o
prazo para escolha do curso terão uma nova oportunidade

AGÊNCIA BRASIL

ITAPERUNA: 100 VAGAS PARA CURSOS
DE TRILHA FORMATIVA/ENSINO HÍBRIDO

AGERIO LEVA CONVÊNIO PARA PEQUENOS
NEGÓCIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE
 Valorizando cada vez mais o Interior do Estado, a Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) esteve nesta quinta-feira, 15, no Município de Natividade, na Região Noroeste Fluminense, para

assinatura de convênio de Microcrédito para os empreendedores da cidade. A solenidade ocorreu nas dependências do Poder Executivo municipal e teve a presença do prefeito de Natividade,
Severiano Neném, do vice-prefeito Thiago Cordeiro, da diretora de Operações da AgeRio, Tatiana Oliver e do superintendente de Operações Padronizadas da Agência, Bruno Bravo. PÁGINA 8
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LEI CONTRA
MAUS-TRATOS
DE ANIMAIS É
APROVADA EM

ITAPERUNA

 A Lei de nº 0135/2021, primeira lei proposta
pela vereadora Cristiane De Oliveira Raposo
(PSD), a “Sargento Cristiane”, foi aprovada por
unanimidade pela Câmara Municipal de
Itaperuna. PÁGINA 5

FOTO: PORTAL ITAPERUNA NOTÍCIAS

Vereadora Sargento Cristiane (PSD)
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PROGRAMA DE
ESTÁGIO DA FIRJAN

 Vagas para estudantes de diversas áreas, em
uma grande empresa com todas as áreas elegíveis,
é o que oferece o Novo Programa de Estágio
2021 da Firjan para alunos da área técnica e do
ensino universitário. PÁGINA 7

Roberta P. Aguirre é a mais nova
estagiária do Programa da Firjan

FOTO: FIRJAN
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ESTADO CAPTA VAGAS PARA RECOLOCAR
PROFISSIONAIS NO MERCADO DE TRABALHO

 Alívio. Essa é a palavra que define o confeiteiro e padeiro
Mário Maurício dos Santos, de 56 anos, após arrumar emprego
em meio a dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19.
Mário sempre atuou na área de confeitaria e padaria, mas estava
há um ano desempregado e em busca de nova uma vaga. Ele é
morador de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e nesse
período que ficou sem renda contou com a ajuda da esposa, que
é doméstica. Mário também utilizou suas economias para manter
a casa enquanto buscava a tão sonhada recolocação no mercado
de trabalho.

A oportunidade veio após Mário fazer o cadastro no Sistema
Nacional de Emprego (Sine). A captação das vagas é feita pelo
Governo do Estado que coloca as empresas em contato com os
trabalhadores que se adequam ao perfil das vagas.

- Perdi meu emprego na pandemia, eu fiquei um ano inteiro
buscando alguma vaga na minha área e consegui nada. Até que
eu fui até o posto Sine do município onde moro, fiz o cadastro, e
logo depois recebi uma carta me encaminhando para a entrevista
para esta vaga de confeiteiro. Hoje eu estou em uma grande
rede de supermercado e só tenho a comemorar – disse Mário.

O confeiteiro fala sobre a sensação de se ver novamente
inserido no mercado de trabalho.

- É um alívio muito grande estar de volta depois de um ano
de busca. Voltar a fazer o que a gente gosta é muito importante,
é claro que pela parte financeira, para o sustento da casa, da
família, mas também para a autoestima. No meu caso, com 56
anos, achei que seria realmente difícil me recolocar, mas com a
ajuda do Sine, consegui algo na minha área, que era justamente
o que eu queria. Me sinto realizado trabalhando dentro da
profissão que escolhi – ressaltou.

Mário já comemora uma promoção com apenas duas
semanas de trabalho.

- Aqui nós fazemos pães, salgados de todos os tipos, bolos.
Por causa da minha experiência anterior, eles confiaram em
mim, e com duas semanas de trabalho, já sou responsável pela
padaria. Então, eu tomo conta de toda a produção dos pães e
bolos, me sinto privilegiado – destacou.

Cadastro - Para consultar as oportunidades e as informações

Mário conseguiu oportunidade de padeiro
após cadastro no sistema que põe empresas em contato com trabalhadores
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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 através dos
canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine Fácil.
O cadastro também pode ser realizado através do 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 através dos 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.

DETRAN-RJ LANÇA E-BOOK COM AS PRINCIPAIS
MUDANÇAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

 O Detran.RJ lançou um e-book de 30 páginas com
as informações e novas regras aprovadas pelo Congresso
Nacional de Trânsito Brasileiro (CTB), que passaram a
vigorar nesta semana em todo o país. As mudanças haviam
sido aprovadas em outubro de 2020.

Motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres podem
acessar  o  e-book pelo s i te  do Detran
(www.detran.rj.gov.br), onde o material está facilmente
localizável, em um banner na capa do site, ou pelo link
http://www.detran.rj.gov.br/_include/geral/ebook.pdf. O e-
book também pode ser baixado em PDF, em qualquer meio
digital, ou impresso.

Entre as alterações mais importantes para os condutores
estão o aumento do prazo de validade da carteira nacional
habilitação (CNH) - que dobra de cinco para dez anos para
os motoristas com menos de 50 anos de idade - e a
ampliação do limite de pontos necessários para que seja
iniciado um processo de suspensão da carteira. O texto
que começa a valer agora torna o CTB mais moderno e
mais eficiente.

- O Detran.RJ preparou este e-book para facilitar a vida
dos usuários. Ele indica, ponto por ponto, as mudanças mais
importantes para os condutores. E em cada item mostra
resumidamente o que dizia o CTB antes, e como fica o
texto da lei a partir desta segunda-feira - afirma o
presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Documento do Detran tem 30 páginas e apresenta as
novas regras passaram a vigorar em todo o país esta semana
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VESTIBULAR DA UERJ É
ADIADO PARA 18 DE JULHO

 A Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (Uerj) decidiu adiar o Exame Único do
Vestibular Estadual 2021, do dia 2 de maio para
18 de julho. De acordo com comunicado da
universidade, a medida foi tomada em função
do agravamento da pandemia de covid-19 e das
projeções negativas das autoridades sanitárias
e das instituições científicas, bem como da
Comissão para Acompanhamento e Suporte à
Tomada de Decisão sobre o Coronavírus no
Âmbito da Universidade.

De acordo com a Uerj, com o adiamento,
os candidatos que se inscreveram mas
perderam o prazo para escolha do curso terão
uma nova oportunidade. O sistema será
reaberto dia 14 e ficará disponível até domingo
(18). Aqueles que desejarem optar pelas cotas
também poderão enviar os documentos
necessários neste período. O modelo de prova
e os programas das disciplinas permanecem os
mesmos.

Segundo o Ministério da Saúde, 354,6 mil
pessoas morreram no país em decorrência da
covid-19. São 13,5 milhões de casos
confirmados, segundo balanço divulgado.

O Rio de Janeiro, registrou, este mês, os
maiores números de mortes diárias em
decorrência da doença desde o início da
pandemia. A media móvel, considerando o
acumulado em sete dias, ultrapassou, este ano,
o recorde registrado em julho do ano passado.
Na semana passada, foi registrada a maior
média móvel de mortes em decorrência da
doença no estado. Os cálculos são do painel
Monitora Covid-19, mantido pela Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Edição: Valéria Aguiara
Candidatos que se inscreveram mas perderam o prazo para escolha do curso terão uma nova oportunidade
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 O Procon Estadual do Rio de Janeiro
realizou  operação para verificar o cumprimento
do decreto da transparência, que tem o objetivo
de estabelecer a forma como os preços serão
expostos, a fim de evitar que o consumidor seja
induzido em erro. A fiscalização foi realizada
por recomendação da Secretaria Nacional do
Consumidor e a pedido do Alerj, por meio do
gabinete do deputado Anderson Moraes, e
ocorreu em oito postos localizados em diversos
bairros do município do Rio de Janeiro. Dos
locais vistoriados, quatro estavam em
desacordo com a determinação.

Segundo o decreto da transparência, os
postos revendedores de combustíveis devem
utilizar placas ou faixas que discriminem
descontos ou outros benefícios, quando o
consumidor utilizar aplicativos de fidelização.
Além disso, têm obrigação de afixar painel, em
local visível, com os valores estimados dos
tributos incidentes nos combustíveis
comercializados.

O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho,
e diretores da autarquia se reuniram com
representantes do Sindicato dos Combustíveis
e da Federação dos Distribuidores dos
Combustíveis para orientar a respeito do
cumprimento do decreto da transparência. Os
participantes da reunião se comprometeram a
repassar aos seus associados todas as
informações para que não haja descumprimento
do decreto.

PROCON-RJ ORIENTA POSTOS DE
COMBUSTÍVEIS EM RELAÇÃO A PREÇOS
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JÁ ESTÁ EM VIGOR AS NOVAS REGRAS
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

 Desde segunda, dia 12, já está em vigor as
mudanças no Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
aprovadas pelo Congresso Nacional em outubro
do ano passado. As alterações mais importantes
para os motoristas são o aumento do prazo de
validade da carteira nacional habilitação (CNH) -
que dobra de cinco para dez anos para os motoristas
com menos de 50 anos de idade - e a ampliação do
limite de pontos necessários para que seja iniciado
um processo de suspensão da carteira.

Mas há também mudanças específicas para
motociclistas, novidades nas regras de segurança
no trânsito e punição para quem parar o veículo
em cima de ciclovias, entre outras medidas. Um
dos benefícios para os bons motoristas será a
criação do Registro Nacional Positivo de
Condutores, que poderá dar benefícios fiscais ou
tarifários aos usuários que não cometerem infração
de trânsito nos 12 meses anteriores, após ser
regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito
(Contran).

O Detran.RJ, órgão executivo de trânsito no
Estado do Rio, também tem seus direitos e deveres
listados no Código, como a formação de novos
condutores, o registro de veículos e a aplicação de
medidas administrativas.

- O Código de Trânsito Brasileiro é ferramenta
fundamental para promover a segurança no
trânsito, reduzir acidentes, fortalecer a cidadania e
garantir uma melhor qualidade de vida para todos.
Há muitos avanços neste novo texto, que tem como
objetivo principal, além da construção de um trânsito
mais seguro, a elaboração de um código mais
moderno, mais simples e menos burocrático para
todos - afirma o presidente do Detran.RJ, Adolfo
Konder.

As mudanças no CTB trarão modernidade
e eficiência a diversos aspectos que,
anteriormente, se apresentavam defasados na
legislação vigente.
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Alterações mais importantes para os motoristas são o aumento do prazo de validade da carteira nacional habilitação
(CNH)  e a ampliação do limite de pontos necessários para que seja iniciado um processo de suspensão da carteira

CÂMARA APROVA PROJETO QUE
PRORROGA ENTREGA DO IR ATÉ 31 DE JULHO

 A Câmara dos Deputados aprovou a
prorrogação, até 31 de julho de 2021, do prazo para
entrega da declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física, ano-base 2020. A proposta segue
para sanção presidencial.

Pelo texto aprovado, caso tenha saldo do
imposto a pagar no fim da declaração, o valor
devido pelo contribuinte poderá ser parcelado em
até seis meses. No entanto, o último mês de
vencimento de parcelas de imposto a pagar
eventualmente apurado está limitado a dezembro
deste ano.

Restituição - O projeto não altera o
cronograma de restituição do IR. O contribuinte
continuará a receber o reembolso em cinco lotes
mensais, de 31 de maio a 30 de setembro.

Segundo a Receita Federal, quanto antes enviar
a declaração, mais cedo o contribuinte receberá a
restituição. No primeiro lote, no fim de maio, terão

prioridade os brasileiros com mais de 60 anos de
idade, sobretudo os que têm mais de 80 anos, as
pessoas com deficiência física ou doença grave e
os contribuintes que têm o magistério como fonte
principal de renda.

Os demais lotes serão pagos em 30 de junho, 30
de julho, 31 de agosto e 30 de setembro. Receberá
primeiro quem tiver enviado a declaração antes.

Prorrogação - A Receita comunicou o
adiamento por um mês da entrega do IR. A decisão
prorroga o prazo até 31 de maio. No ano passado,
o prazo também foi prorrogado por decisão
administrativa.

De acordo com a Receita, a prorrogação foi
estabelecida como forma de suavizar as
dificuldades impostas pela pandemia de covid-19,
assim como aconteceu em 2019. No ano passado,
o prazo foi estendido em dois meses, até 30 de
junho. Edição: Aline Leal

AGÊNCIA BRASIL
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LIDERANÇAS POLÍTICAS SE
UNEM EM NATIVIDADE COM

VISTAS ÀS ELEIÇÕES DE 2022
 Lideranças de Natividade como o ex-prefeito Marcos

Antonio da Silva Toledo, o "Taninho", Juliano França e
"Marcelo do Murillo" começam a se articular no Município
com foco nas eleições de 2022. Segunda uma fonte revelou à
nossa redação, várias outras lideranças oposicionistas ao modelo
da atual gestão da administração municipal estão se reunindo
com o objetivo de dar ao Município de Natividade opções de
parcerias visando sempre o enfrentamento de problemas que
afetam e afligem a cidade. Taninho, Juliano França e Marcelo
Ribeiro, filho do saudoso ex-prefeito Murillo, já começam a
‘fazer barulho na cidade’, segundo se comenta. Como dizem
os políticos, 2022 é logo ali. É esperar e conferir!

PENSAMENTO DA SEMANA
 “Errar é humano. Culpar outra pessoa é política”.

(HUBERT H. HUMPHREY)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 A primeira lei proposta pela vereadora
Cristiane De Oliveira Raposo (PSD), a
“Sargento Cristiane” foi aprovada por
unanimidade pela Câmara Municipal de
Itaperuna. O Projeto visa por fim aos maus-
tratos sofridos pelos animais e dá sanções
rígidas para quem as descumprir. O valor da

multa aplicada será revertida em benefício próprio dos
animais maltratados. A Lei de nº 0135/2021, seguiu para a
sansão do Executivo municipal. Sargento Cristiane é uma
militante antiga dessa causa nobre. A coluna a parabeniza!

 A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) instalou a Frente Parlamentar em
Defesa da Família, da Adoção e da Primeira
Infância. Foram eleitas por unanimidade as
deputadas Tia Ju (Republicanos), presidente do
grupo, e Franciane Motta (MDB), que será a vice-
presidente.“Temos vários assuntos a serem

abordados, como por exemplo, os entraves impostos no Cadastro
Nacional de Adoção. Não é justo crianças perderem a fase da
primeira infância em instituições com várias famílias dispostas
a cuidar, dar amor e educação”, pontuou Tia Ju.

 O presidente do Senado Federal, Rodrigo
Pacheco (DEM-MG), oficializou a criação da
CPI da pandemia. Com a instalação da Comissão
Parlamentar de Inquérito, os parlamentares vão
investigar possíveis omissões do governo federal
no combate à Covid-19. Pacheco decidiu ampliar
o escopo das investigações da CPI para incluir

Estados e municípios, após consultar a Secretaria-Geral da
Mesa do Senado, que apontou a proibição, dentro do regimento
interno da Casa, para o Congresso analisar casos envolvendo
Estados. A decisão do presidente do Senado permitiu que fatos
conexos com governos estaduais e prefeituras que tenham
recebido verbas federais sejam apurados.

 O Senado aprovou  o Projeto de Lei
Complementar (PLP) 10/2021, que estende até o
fim deste ano a autorização concedida a estados,
Distrito Federal e municípios para utilizar, em
serviços de saúde, verbas remanescentes de anos
anteriores dos fundos de saúde. Essas verbas
devem ter sido repassadas pelo Ministério da

Saúde. A matéria ainda precisa de sanção presidencial para
ter  val idade.  O re la tor  da  matér ia  é  o  senador
Esperidião Amin (PP-SC).

 O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-
SP) foi alvo de uma representação protocolada
no Conselho de Ética da Câmara Federal.
Partidos pedem a cassação do parlamentar
após fala misógina em publicação nas redes
sociais. O PT, PSOL, PSB, PDT e PCdoB
pediram a cassação do mandato do deputado

após Eduardo se referir as deputadas presentes na
Comissão de Constituição e Justiça ( CCJ ) sendo “pessoas
portadoras de vagina”.

 Sérgio Bastos Zampier (PSDB),  que
está à frente da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Agropecuário, realizou
mutirão na zona rural do município junto a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, contemplando diversificados tipos
de serviços, dentre eles, recuperação de

pontes ,  construção de novas pontes ,  a lém da
recuperação de estradas vicinais.

 Com uma votação apertada, a Câmara de
Vereadores do Rio aprovou em discussão final,
por 23 votos a 22, o projeto que aumenta de 11%
para 14% a alíquota previdenciária de todos os
servidores da ativa e os aposentados e pensionistas
que ganham acima do teto previdenciário (R$
6.433,57). A medida atingirá quase cem mil
servidores do Executivo, da Câmara do Rio e do

Tribunal de Contas do Município (TCM): 87.079 servidores
da ativa e 12.658 aposentados e pensionistas, totalizando
99.737 matrículas. O texto vai agora vaia para a sanção
do prefeito Eduardo Paes (DEM).

PSDB BUSCA CANDIDATO
 O PSDB do Rio de Janeiro já está se movimentando

para escolher o melhor nome para concorrer ao Governo do
Estado. Um dos mais lembrados é o atual presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Um
tucano com passagem nacional pelo partido explica algumas
qualidades do advogado. "Ele tem ótima relação com o João
Doria e seria um ótimo candidato do tucano ao governo do
Rio. Felipe foi vitorioso na Ordem e poderá ser na vida política.
O mandato dele na OAB termina em janeiro de 22", disse.

ALIÁS...
 Está cedo para o partido bater o martelo. Felipe Santa

Cruz ganhou projeção em 2019 quando venceu a disputa pela
presidência da OAB e, desde então, se entusiasmou com a
possibilidade de entrar na política partidária. A sua candidatura
para o Palácio Guanabara ganhou espaço por ter se mantido
um crítico feroz do Governo Jair Bolsonaro.

Felipe Santa Cruz, presidente da OAB

ALIÁS E A PROPÓSITO
 O advogado tem conversado com o PSB e o PDT.

Mas a excelente relação com Doria pesou na hora de acelerar
as articulações com o PSDB.

OUTRO PRETENSO...
 Numa breve passagem pelo estado, em março, o ex-

prefeito de Niterói Rodrigo Neves, do PDT cumpriu um
périplo digno de aspirante ao Palácio Guanabara - embora
afirme que não é pré-candidato. Neves está a convite da
Universidade de Coimbra em Portugal desenvolvendo um projeto
de pesquisa sobre a pandemia - ficou por aqui apenas dez dias.
Foi rápido, mas deu para almoçar no Palácio da Cidade com os
prefeitos Eduardo Paes (DEM) e Axel Grael (PDT).

ALIÁS...
 Deu tempo para ter uma reunião com o vice-

presidente nacional do PT, Washington Quaquá e para
um encontro com o presidente do seu partido, Carlos
Lupi, e o animadíssimo Freixo.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 Neves evita marcar posição como aspira. Aos caciques,

diz que está reforçando a importância da unidade e da
construção de um plano estratégico de recuperação do Rio.

Rodrigo Neves (PDT)

JAIR BITTENCOURT ASSUME
PRESIDÊNCIA DA ALERJ

 Está nas redes sociais do deputado Jair Bittencourt
(PP), que do dia 13 de abril, até o próximo dia 21, a
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) ficará sob sua responsabilidade. Enquanto primeiro
vice-presidente da casa, vamos assumir a presidência de
forma interina, para que nosso presidente, André Ceciliano,
possa cumprir licença para resolver assuntos pessoais. Vamos
juntos por mais essa responsabilidade de cuidar do nosso estado.

Deputado Jair Bittencourt (PP)

NEGÓCIOS NA PANDEMIA
 Nova pesquisa do Instituto Fecomércio RJ, feita entre

os dias 1º e 4 de abril, mostra que para 51,8% dos
empresários a situação de seus negócios se agravou
bastante nos últimos três meses, percentual bem maior
do que o apurado em março (23,2%). Para 31,5% dos
entrevistados, houve uma piora, seguidos por 11,5% que
acreditam que a situação do seu empreendimento permanece
igual. Apenas 3,8% afirmam que houve uma melhora e 1,4%
sinalizaram uma melhora significativa.

LIBEROU...
 O  prefeito Eduardo Paes decidiu liberar a prática de

atividades coletivas em praças, áreas públicas, praias e
ruas desde que não gerem aglomerações. A medida foi
publicada no Diário Oficial . A regra vale, inclusive, para
atividades com professores . No entanto continua proibida a
presença de pessoas na areia para o banho de sol. Já clubes
passam a poder abrir a partir das 6h até às 21h. Antes, as
atividades só podiam começar às 11h. As demais regras para
comércio , serviços e indústrias estão mantidas .

SÃO PAULO 2022
 Guilherme Boulos (PSOL)  anunciou em entrevista

que sairá como candidato ao governo de São Paulo nas
eleições de 2022. “Estou disposto a assumir o desafio”,
revelou. O líder do movimento MTST, disputou as eleições para
prefeito na capital paulista, tendo votação expressiva, mas perdeu
para Bruno Covas (PSDB) no 2º turno.

ALIÁS...
  A Prefeitura do Rio decidiu flexibilizar as medidas

restritivas que vinha mantendo na capital desde 26 de
março. As medidas valem até 19 de abril . Com a mudança, vale
o funcionamento presencial de bares e restaurantes, até as 21h.
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RJ
AMPLIA LEITOS PARA TRATAMENTO DE COVID-19

 Em menos de um mês, o Estado do Rio
passou a contar com mais 736 leitos para
tratamento da Covid-19. O objetivo da abertura
dessas vagas é ampliar o atendimento neste
momento em que o Rio de Janeiro atravessa a
terceira onda de casos de coronavírus. Os
números foram apresentados  durante coletiva
do secretário de Estado de Saúde, Carlos
Alberto Chaves. As vagas foram abertas nas
redes federal (293), estadual (280) e municipais
(163).

Além da ampliação, Chaves falou ainda
sobre a redução de 32% nos últimos sete dias
nas solicitações de internação para casos de
Covid-19. A queda também ocorreu na fila de
espera, que recuou 31%.

 - Temos trabalhado diariamente para ampliar
o número de leitos e tornar mais eficaz o processo
para internação dos pacientes. Este é um trabalho
conjunto do Estado com o Ministério da Saúde e
municípios, que recebem recursos para manter
esses leitos. É uma força-tarefa para
enfrentarmos este momento. Além disso, estamos
vendo uma redução nas solicitações por
internações e na fila de espera - afirma o secretário
de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves.

 Ao todo, o Estado do Rio conta com mais
de 3.550 leitos (1.580 de enfermaria e 1.970
de UTI) específicos para tratamento da Covid.
Todos estão disponíveis na rede pública de
Saúde (estadual, federal e municipais) e são
gerenciados pelo Sistema Estadual de
Regulação. Além desses, o Estado do Rio tem
ainda outros 355 leitos de UTI e 1.239 de
enfermaria, que não foram inseridos pelos
municípios na Regulação Unificada, criada por
decreto no início deste ano.

Desde 15 de março, foram abertas 736 vagas, sendo 413 de UTI.
Pedidos para internação e fila de espera recuaram mais de 30% em sete dias

REPRODUÇÃO DA INTERNET

 - É necessário destacar que o quantitativo
de leitos pode ter pequenas oscilações devido
a restrições momentâneas. Além disso, o
número de pacientes na fila de espera e de
solicitações de leitos é flutuante - explica
Luciane Vellasques, coordenadora de
Informações em Saúde, da Subsecretaria de

- Temos visto demora de até oito horas para
que um paciente chegue ao hospital mesmo
após a liberação do leito. Isso pode significar o
agravamento do quadro do paciente. O foco
agora é diminuir esse tempo em articulação
com as prefeituras e unidades de saúde –
destaca Chaves.

Vigilância em Saúde.
 Agora, a secretaria trabalha para diminuir

o tempo de espera entre a disponibilização de
leito e a chegada do paciente na unidade. Para
o secretário, esse é um dos principais desafios
de agora e pode ser decisivo no tipo de
atendimento que a pessoa vai receber.
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PREFEITURA RENOVA O CONVÊNIO COM O
CENTRO SOCIAL IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

 A Prefe i tura  de  Bom Jesus  do
I tabapoana ,  por  meio  da  Secre ta r ia
Munic ipa l  de  Ass is tênc ia  Soc ia l  e
Habi tação ,  e fe tuou  a  renovação  do
convênio com o Centro Social Imaculado
Coração de Maria, que é responsável pelo
Abrigo dos Idosos José Lima.

"O convênio visa oferecer serviços de
pro teção  soc ia l  espec ia l  de  a l ta
complexidade a 80 idosos, na modalidade
Acolhimento Institucional,  tendo como
objetivo a melhoria da qualidade de vida,
envelhecimento saudável ,  resgate  da
autonomia e autoestima, restabelecimento
dos vínculos familiares e garantia de
direitos", afirmou a secretária Municipal
de Assistência Social, Angélica Hullen.

O valor total previsto de repasse para
o ano de 2021 é de R$ 180.000,00 (cento
e oitenta mil reais), de recursos próprios
do município, e R$ 45.124,80 (quarenta e
cinco mil, cento e vinte e quatro reais e
o i ten ta  cen tavos) ,  p rovenien te  de
pactuação com o Governo Federal.

Estiveram presentes à solenidade de
assinatura, representando o Abrigo, o
Padre Silvano, a irmã Rosângela e outros
representan tes  da  ins t i tu ição .  E les
aprovei ta ram a  opor tunidade  para
agradecer todo os esforço da gestão, no
desempenho das  ações  me pro l  da
instituição.

O prefeito de Bom Jesus do Itabapoana,
Paulo  Serg io  Cyr i l lo ,  agradeceu
imensamente o trabalho realizado pelo
Abrigo dos Idosos:

"É de extrema importância  para  a

Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social
e Habitação, efetuou a renovação do convênio com o Centro Social Imaculado Coração de Maria

Prefeitura cuidar dos cidadãos de Bom
Jesus, e isso significa proporcionar uma
vida saudável e digna para os nossos
idosos .  E,  por  meio desse  convênio,
faremos isso, sem esquecer que estamos
contratando um  serviço de qualidade,

que se dedicam de forma incansável a esse
trabalho”, ressaltou o prefeito.

O convênio entrou em vigor na data da
sua assinatura, contados retroativamente
a partir 01/02/2021 a 31/01/2022, podendo
ser prorrogado. DECOM/PMBJI

prestado pelo Abrigo dos Idosos José Lima,
que é referência no Estado do Rio de
Janeiro, e faz esse trabalho com muito
carinho e dedicação. Só tenho palavras
para agradecer ao Padre Silvano, à irmã
Rosângela e toda a equipe de profissionais

DECOM/PMBJI/RJ

PROGRAMA DE ESTÁGIO DA FIRJAN ESTÁ COM INSCRIÇÕES
ABERTAS PARA CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS

 Vagas para estudantes de diversas áreas,
em uma grande empresa com todas as áreas
elegíveis, é o que oferece o Novo Programa
de Estágio 2021 da Firjan para alunos da área
técnica e do ensino universitário. Com
inscrições abertas durante o mês de abril, o
estágio tem duração de seis meses a dois anos
e carga horária de quatro ou seis horas diárias,
com benefícios que incluem bolsa-auxílio, vale-
refeição, auxílio-transporte, seguro de vida e
recesso. O processo de seleção do programa
começa com a inscrição on-line no site da Firjan
www.firjan.com.br/programadeestagio, seguida
de entrevistas individuais, resolução de cases,
conversa de alinhamento e painel final.

Estudantes de cursos técnicos, inclui
também os mais de 20 cursos da Firjan SENAI,
e universitários estão aptos a entrar no
Programa de Estágio, que engloba diversas
áreas de atuação: Competitividade;
Comunicação; Desenvolvimento e Inovação;
Educação; Gestão de Pessoas; Integridade
Corporativa; Jurídico; Negócios; Petróleo, Gás
e Naval; Planejamento e Finanças;
Planejamento Estratégico; Relacionamento;
Relações Institucionais; Saúde e Segurança do
Trabalho; Suprimentos e Serviços; Tecnologia
da Informação; e Tecnologia e Inovação.

O objetivo do programa, previsto para
começar a partir de junho, é levar aos
estudantes a oportunidade de complementar a
sua formação escolar, por meio de experiências
profissionais e de ações de desenvolvimento que
promovam o aperfeiçoamento técnico, cultural
e de relacionamento humano.

“O Programa de Estágio da Firjan contribui
na formação de novas gerações de profissionais

e a criar e manter um espírito de renovação, de
oxigenação permanente para a Firjan e para as
empresas, que posteriormente aproveitam
nossos estagiários”, enfatiza Delmo Meireles,
gerente de Seleção e Administração de Pessoal
da Firjan.

Desenvolvimento - Para permitir um
acompanhamento mais próximo do estagiário,
o novo programa prevê a realização de uma
trilha de desenvolvimento, ou seja, momentos
de capacitação sobre as temáticas mais atuais
para o profissional; roteirização de eventos,
abordando fatores técnicos da formação
acadêmica universitária ou da escola técnica;
e a criação da liga dos estagiários, um canal de
comunicação para discussão e sugestões, até
mesmo de rodas de diálogo com executivos da
federação.

Meireles chama a atenção para o fato de o
estágio ser totalmente prático, e o jovem se
envolver em todas as tarefas. “Os estagiários
têm a oportunidade de vivenciar o dia a dia da
profissão, por meio de experiências práticas,
participando ativamente da rotina, dos processos
e dos projetos da empresa”, acrescenta.

Roberta Pires Aguirre é a mais nova
estagiária do Laboratório de Microbiologia da
instituição, na Tijuca. Há pouco mais de um mês
no novo trabalho, ela afirma que já acumula
alguma prática. “Estou fazendo análises e
contagem de bactérias e de fungos, por exemplo,
que são experiências novas e agregam muito
valor, ainda mais adquiridas na Firjan, uma
instituição reconhecida”, destaca ela, que estuda
para ser técnica em Química.

O estágio para o nível técnico tem carga
horária de 20 horas semanais (4 horas diárias)

e o aluno deve se formar entre os meses de
julho e dezembro de 2022. Já a carga horária
para o nível superior é de 20 horas ou 30 horas
semanais (4 horas ou 6 horas diárias) para

estudantes a partir do 3º período da faculdade,
com formatura prevista para julho de 2023.

Mais informações e inscrições no site da
Firjan: www.firjan.com.br/programadeestagio

Roberta Pires Aguirre é a mais nova estagiária do
Laboratório de Microbiologia da instituição, na Tijuca

Oportunidades são para áreas de atuação como Comunicação, Educação,
Gás e Naval, Jurídico, Saúde e Segurança do Trabalho, e Gestão de Pessoas

FOTO: FIRJAN
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ESTADO DO RIO TRABALHA PELO
CRESCIMENTO DA CAFEICULTURA FLUMINENSE

 Já tomou seu cafezinho hoje? No Dia
Mundial do Café, celebrado na quarta-feira
(14), este grão, que faz parte da cultura nacional,
merece todas as homenagens. Não por acaso,
o café é uma das bebidas mais consumidas do
país. No estado do Rio de Janeiro, 80% da
produção vem do Noroeste Fluminense, com
destaque para os municípios de Varre-Sai,
Porciúncula e Bom Jesus do Itabapoana. Nesta
região, o café é uma das principais fontes de
renda da população, tendo movimentado, no ano
de 2020, aproximadamente R$ 108 milhões.

- O Governo do Estado, principalmente
através da Emater-Rio, tem dado todo suporte
aos cafeicultores fluminenses. Nosso intuito é
valorizar cada vez mais essa cultura, através
da capacitação e elaboração de trabalhos
técnicos que possam levar ao aumento da
qualidade do café fluminense - afirma o
secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e
Abastecimento, Marcelo Queiroz.

Para o gerente técnico regional de culturas
da região Noroeste da Emater-Rio, Gustavo
Polido, o crescimento da cafeicultura na região
é fruto de um trabalho que vem sendo realizado
para o desenvolvimento da cadeia produtiva.

- A Emater-Rio está presente na vida desses
produtores apoiando em todos os elos da cadeia.
Diversos trabalhos já foram implantados e
outros ainda estão sendo desenvolvidos, como:
campanhas para realização de análise de solos,
recomendações de adubação específica para
cada terreno, cursos e excursões, entre outras
metodologias que irão continuar ajudando os
cafeicultores a melhorarem sua produção –
explica o gerente técnico.

Concurso - Entre os meses de dezembro e
janeiro, foi realizado o IV Concurso de Cafés
Especiais do Rio de Janeiro, mais um evento

Região Noroeste é responsável por 80% da
produção, que movimenta R$ 108 milhões na economia local

para valorizar a cultura. O café do Sítio Vai e
Volta, do produtor Fidélis José de Oliveira
Rodolphi, de Varre-Sai, levou o primeiro lugar.

 - O concurso trouxe visibilidade para os

de grãos especiais, e dessa forma posso passar
para o meu filho esta paixão - afirmou o
produtor.

Benefícios do café - O fato de ser uma
bebida tão popular, aliado a sua importância
econômica, explica o interesse por estudos
sobre o café, desde a sua composição até seus
efeitos na saúde humana. Para a nutricionista
da Secretaria de Agricultura, Tatiana Novo,
entre as diversas substâncias presentes na
composição química do café destacam-se a alta
concentração de polifenóis (ácidos
clorogênicos) que são ricos em vitaminas do
complexo B e em antioxidantes, além da própria
cafeína.

- O consumo de café está associado à
prevenção de vários tipos de doenças crônicas
como diabetes mellitus tipo 2, parkinson e
hepatopatia crônica, além de melhorar
biomarcadores inflamatórios e a resistência à
insulina – ressalta a nutricionista.

Ações da cafeína sobre o organismo:
- Estimulante do sistema nervoso central

(melhora a função cognitiva: energia,
capacidade de concentração, desempenho,
diminuição da fadiga e sonolência);

- Auxilia no controle do apetite e aumenta a
taxa metabólica;

- Efeito positivo como antidepressivo,
ansiolítico e neuroprotetor;

- Relaxa a musculatura lisa dos brônquios,
do trato biliar, do trato gastrintestinal e de partes
do sistema vascular.

Dica - Apesar dos vários benefícios, não é
indicado consumir o cafezinho logo após as
refeições, pois interfere na biodisponibilidade
de micronutrientes importantes para a saúde.
O ideal é esperar em torno de uma hora para
tomar café.

nossos cafés, proporcionando crescimento. O
café é minha vida. Nasci e cresci no universo
da cafeicultura e foi onde eu aprendi a
trabalhar. Hoje, trabalho em família na produção

REPRODUÇÃO DA INTERNET

AGERIO LEVA CONVÊNIO PARA PEQUENOS
NEGÓCIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE

 Valorizando cada vez mais o Interior do
Estado, a Agência de Fomento do Estado do Rio
(AgeRio) esteve nesta quinta-feira, 15, no
Município de Natividade, na Região Noroeste
Fluminense, para assinatura de convênio de
Microcrédito para os empreendedores da cidade.
A solenidade ocorreu nas dependências do
Poder Executivo municipal e teve a presença
do prefeito de Natividade, Severiano Neném, do
vice-prefeito Thiago Cordeiro, da diretora de
Operações da AgeRio, Tatiana Oliver e do
superintendente de Operações Padronizadas da
Agência, Bruno Bravo.

- É motivo de orgulho para a AgeRio estarmos
em Natividade assinando o convênio do Programa
de Microcrédito Produtivo Orientado. O último
ano foi muito difícil, principalmente, para os
pequenos negócios que sofreram na pandemia.
Sabemos o quanto é importante para os pequenos
negócios terem acesso a esse tipo de apoio
financeiro e o governador em exercício, Cláudio
Castro, tem pedido um olhar muito atento ao
interior para prover apoio aos
microempreendedores locais. Esse programa da
AgeRio é um sucesso e levamos condições muito
interessantes para os empreendedores por meio
de crédito sustentável e saudável - declarou
Tatiana Oliver, diretora de Operações da Agência.

O prefeito de Natividade, Severiano Neném,
lembrou a dificuldade enfrentada pelos
comerciantes nos últimos meses:

- Estamos vivendo tempos de luta, temos que
tomar conta da saúde da população e também
da saúde financeira. A nossa economia é
destacada por muitos comerciantes de diversos

Empreendedora que assinou primeiro contrato
vai usar os recursos para a ampliação do negócio

segmentos e temos oferecido cursos de
capacitação para todos eles. Quero agradecer à
AgeRio por ter assinado o convênio com a
prefeitura e possibilitar esse tipo de apoio que é
fundamental no momento de crise - afirmou.

Durante a cerimônia de assinatura, os
participantes destacaram que a cidade já possui

pelo atendimento da linha de microcrédito. Estou
feliz por ter sido a primeira a ter conseguido os
recursos em meu município. Poderei investir no
meu empreendimento, podendo assim aumentar
meu estoque e, consequentemente, atender mais
pessoas com mais diversidade de produtos -
disse.

A assinatura na Prefeitura de Natividade é a
quinta somente num espaço de uma semana em
que a Agência levou até o Interior do Estado do
Rio de Janeiro o Programa de Microcrédito
Produtivo Orientado. Os municípios de Rio Bonito,
Miguel Pereira, Vassouras e Petrópolis também
foram contemplados com o convênio que ajudará
os empreendedores das respectivas regiões em
um momento tão delicado como o atual.

Sobre a AgeRio - A Agência de Fomento
do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) é
sociedade de economia mista que faz parte da
administração indireta do Governo Estadual,
sendo vinculada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Emprego e
Relações Internacionais (Sedeeri).

A nova Diretoria da Agência, que tomou posse
em 28 de dezembro de 2020, é composta
exclusivamente por empregados concursados
com longo histórico profissional na instituição.
Com atuação focada em ganho de eficiência e
assertividade nos negócios, a administração da
empresa se concentra no fomento ao
desenvolvimento da economia e na geração de
emprego e renda, tendo em vista, sobretudo o
cenário econômico adverso imposto pela
pandemia e as vocações regionais de cada região
do Rio de Janeiro.

a primeira microempreendedora que será
contemplada pelo convênio. Marilza Borges de
Britto trabalha com vendas de cosméticos por
meio de aplicativo para cidades da região. Ela
conta que usará os recursos para ampliar o
negócio e aumentar o estoque:

- Gostaria de agradecer a todos da AgeRio

REPRODUÇÃO DA INTERNET
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ITAPERUNA: 100 VAGAS PARA CURSOS
DE TRILHA FORMATIVA/ENSINO HÍBRIDO

 O ensino híbrido, modalidade de
educação que une práticas presenciais e
remotas, vem se destacando neste período
da pandemia de Covid-19,  quando
professores das redes pública e privada
foram impactados pelos desafios do ensino
à distância e precisaram se reinventar para
atender às necessidades de seus alunos.

Alexandra Braga,  assessora de
programas e projetos da Secretaria
Municipal  de Educação (SEMED) de
Itaperuna, RJ, explicou que as vagas foram
conseguidas via SEEDUC (Secretaria de
Estado de Educação do Rio de Janeiro).
“Essa Trilha Formativa é via SEEDUC,
numa parceria com o Inst i tuto
Singularidades. A Secretaria Municipal de
Educação conseguiu num primeiro momento
50 vagas para os professores e
posteriormente outras 50 vagas mais. Hoje
temos 100 professores da Rede Municipal
de Ensino inscri tos nos cursos,
gratuitamente”, informa.

Esta trilha formativa para Ensino Híbrido
é uma série de cursos online criados para
impulsionar as práticas digitais em sala de
aula. São sete cursos, totalizando 110 horas
de formação, sendo eles:

Ensino Híbrido :  personalização e
tecnologia na Educação; BNCC: práticas e
culturas digitais; Metodologias Ativas de
Aprendizagem: princípios,  prát icas e
tecnologias; Jogos e Cultura Digital na
Educação;  Narrat ivas em vídeo na
Educação; Podcast e Educação: a produção
de mídia na escola; e Narrativas Gráficas
para Educadores.

Foto: reprodução da Internet (Facebook da secretária) | De acordo com a secretária Tereza Cristina
esta capacitação é uma oportunidade significativa para os professores da Rede Municipal de Ensino

Tereza Cristina do Carmo, secretária
Municipal de Educação, disse que esta
capacitação é uma oportunidade significativa
para os professores da Rede Municipal de
Ensino. “Os sete cursos vão auxiliar nossos
professores no uso das ferramentas digitais

plataforma de ensino à distância da
SEMED”, completa a secretária.

Cada professor possui login e senha,
podendo realizar os estudos a qualquer
tempo, escolhendo o melhor horário e local,
para estudar. DECOM - ITAPERUNA/RJ

no dia a dia de trabalho. É uma oportunidade
ímpar de qualificação, que vem em boa hora.
Vale lembrar  que nossa equipe de
Tecnologia da Informação vem realizando
uma série de treinamentos com nossos
professores,  sobre como uti l izar  a

REPRODUÇÃO DA INTERNET

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 1017 DE ABRIL DE 2021 O ITAPERUNENSE


