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 Com voto aberto em sessão extraordinária
realizada na noite de segunda-feira (29), a
Câmara Municipal de Itaperuna votou o
Parecer Prévio Contrário à aprovação das
contas de gestão relativas ao exercício de
2019 dos ex-prefeitos Marcus Vinicius de
Oliveira Pinto (Democratas) e Paulo Rogério
Bandoli Boechat (Solidariedade) emitido pelo
Tribunal de Contas do Estado do Rio - TCE/
RJ.  Com doze vereadores presentes à sessão,
o Parecer Prévio Contrário à Aprovação das
Contas emitido pelo TCE-RJ à Casa de Leis,
obteve onze votos a favor e apenas 1 voto
contrário, e a Casa de Leis desaprovou as
contas de gestão dos ex-prefeitos Marcus
Vinicius de Oliveira Pinto (Democratas) e
Paulo Rogério Bandoli Boechat
(Solidariedade) acompanhando assim, o
Parecer Prévio Contrário à Aprovação das
Contas do exercício de 2019, emitido pela
Corte de Contas Estadual. A vereadora
Amanda da Aidê (Democratas) não
compareceu à sessão. PÁGINA 3
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Os dois políticos ficam inelegíveis por oito anos com a reprovação das contas relativas ao exercício de 2019VOTO ABERTO EM ITAPERUNA

GOVERNO DO RJ
ANUNCIA  A RETOMADA

DOS EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS

OPERAÇÃO CHORUME PRENDE EX-PREFEITO
 O ex-prefeito da cidade de Carmo/RJ, Paulo César Gonçalves Ladeira, de 51 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil em um

desdobramento da Operação Chorume. Em depoimento, o ex-prefeito admitiu que recebeu parcialmente propina da empresa responsável
pela coleta de lixo no município, a Forte Construções, entre os anos de 2019 e 2020. PÁGINA 5

 O Governo do Estado, por meio da Casa
Civil, anunciou a volta do sistema de
empréstimos consignados para servidores.
A modalidade de crédito é a mais barata do
mercado, com juros baixos e desconto direto
na folha de pagamento. PÁGINA 6

MORADORES DA REGIÃO NOROESTE
FLUMINENSE PODERÃO PAGAR PEDÁGIO
 O Governo do Estado, representado pela

Secretaria de Planejamento e Gestão, deu início a
uma consulta pública sobre a concessão das
rodovias RJ-122, RJ-158, RJ-160 e RJ-186 (Eixo
Noroeste) e RJ-244. Com 102 quilômetros de
extensão a RJ-186 é uma importante rodovia do
Noroeste Fluminense. Ela liga a divisa de MG
(Pirapetinga) ao Município de Santo Antônio de
Pádua ao Município de Bom Jesus do Itabapoana.
Ela também cruza com a RJ-116  e atravessa o
município de São José de Ubá, do qual é o principal
acesso. Em Itaperuna cruza com a BR-356 e passa
por diversas localidades rurais, até chegar a Bom
Jesus, na divisa com o ES. PÁGINA 6

Governo do RJ abre consulta pública sobre concessão de rodovias estaduais

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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 Estão abertas as inscrições para o Programa de
Formação de Instrutores e Mentoria do Parlamento Juvenil
(PJ) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj). Nele, quem já foi parlamentar juvenil e alunos do 3º
ano do Ensino Médio da rede estadual terão a oportunidade
de aprofundar conhecimentos sobre gestão pública, Poder
Legislativo, democracia, direitos humanos e muito mais. As
inscrições estão abertas até o dia 10 de abril e as vagas são
limitadas.

Os encontros serão realizados de forma remota, de abril
a setembro de 2021, e os participantes receberão um
certificado de horas complementares pela Escola do
Legislativo (Elerj). A definição do dia da semana e turno
ocorrerá a partir das informações fornecidas pelos alunos
no momento da inscrição. A ação tem o apoio da Secretaria
de Estado de Educação.

“O espaço de formação que foi pensado por meio da
mentoria é fundamental para que a juventude do estado tenha
mais ferramentas para uma análise crítica do contexto em
que vivem e nesse sentido possam de alguma forma
contribuir na construção de novos rumos para política e para
a vida. Ganha o Estado, com cidadãos mais conscientes;
ganha a juventude, com a oportunidade de se reinventar“
pontua Filipe Asth, gestor do Parlamento Juvenil.

A mentoria tem como objetivo formar os instrutores que
irão capacitar os parlamentares juvenis de suas regiões e
que serão eleitos para a próxima edição.

“O Parlamento Juvenil é um projeto que faz a Alerj e as
políticas públicas para a juventude chegarem aos 92
municípios do Estado. Para além do que já vínhamos
realizando, esse contexto de pandemia nos convocou a criar
um novo instrumento que é a mentoria e o curso de formação
política. Assim, além do protagonismo jovem que ansiamos,
prepararemos essa juventude para os desafios que se
avizinham, seja no processo democrático e político, nas lutas
e causas, mas também no desafio do mercado de trabalho.
O Parlamento Juvenil abre essa porta para a consciência,

PARLAMENTO JUVENIL RECEBE
INSCRIÇÕES PARA PROGRAMA DE MENTORIA

participação e interferência da juventude na sociedade”, relata
o também gestor do projeto, o ex-deputado Wanderson
Nogueira.

Na visão da deputada mais jovem da Casa, Dani Monteiro
(Psol), a inserção desses jovens no cenário político é uma
forma de tornar a realidade mais justa, solidária e menos
desigual. “Assumi o parlamento aos 27 anos, após longa
militância nos movimentos estudantis e sociais, o que apurou
o meu senso de participação política como condição para as
transformações que sonhamos para a nossa sociedade. Ao
aproximar os jovens da política, o Parlamento Juvenil cumpre
um papel essencial em nosso processo democrático e reforça

em nós o senso de responsabilidade”, frisa a deputada
responsável pelo projeto.

Para mais instruções sobre o curso é só acessar a página
do Parlamento Juvenil nas redes sociais (@parlamentojuvenilrj
no Instagram e “Parlamento Juvenil RJ” no Facebook).
Clicanda  para se inscrever no link: https://bit.ly/2QNMVOt

SERVIÇO:
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
Mentoria do Parlamento Juvenil RJ
Data: abril a setembro de 2021
Redes sociais: @parlamentojuvenilrj / “Parlamento

Juvenil RJ”

 Desde o dia 1º de abril, os clientes poderão gerenciar os
limites do Pix no próprio aplicativo da instituição financeira.
Atualmente, o correntista pode personalizar apenas os limites para
a TED e o cartão de débito, procedimento que indiretamente define
os limites das operações via Pix.

A qualquer momento, o correntista pode pedir para mudar os
limites atuais de movimentação. Se for para reduzir, a instituição
financeira é obrigada a acatar o pedido instantaneamente. O
aumento do limite fica a critério da instituição, após avaliação do
perfil do cliente.

Em março, o Banco Central (BC) tinha igualado os limites

CORRENTISTAS PODEM GERENCIAR
LIMITES DO PIX NO APLICATIVO DO BANCO

máximos do Pix aos da transferência eletrônica direta (TED). Para
compras, valia até agora o limite máximo do cartão de débito.

Apesar da personalização, haverá um teto de movimentação
definido pela instituição financeira. Os valores levarão em conta o
horário, o dia da semana, o canal usado e a titularidade da conta,
com o objetivo de garantir a segurança do usuário.

Lista de contatos - Também a partir de hoje, os usuários do
Pix podem integrar as listas de contato de seus celulares à
ferramenta. Segundo o BC, objetivo é facilitar a identificação de
quem cadastrou o número de celular como chave Pix, simplificando
ainda mais o pagamento com a funcionalidade.

Desde o último dia 22, as instituições participantes do Pix tiveram
de informar a possibilidade de que outros usuários tenham
conhecimento da existência de sua chave Pix vinculada ao número
de celular e ao e-mail. Segundo o BC, a medida teve como objetivo
permitir que o usuário pedisse a exclusão de sua chave Pix, se
assim desejasse.

Dados cadastrais - Outra novidade, que entra em
funcionamento em abril, é que os usuários finais podem, em caso
de mudança no nome, pedir a alteração do nome completo, do
nome empresarial ou do título do estabelecimento, sem a

necessidade de excluir e registrar novamente a chave. Para o BC,
isso vai facilitar, por exemplo, o ajuste quando uma pessoa alterar o
nome após o casamento ou uma empresa alterar o nome fantasia
do estabelecimento.

O BC também autorizou que o usuário final pessoa natural possa
solicitar o vínculo de seu nome social à chave Pix.

Instantaneidade - Sistema de pagamentos instantâneos do
Banco Central, o Pix permite a transferência de recursos entre
contas bancárias 24 horas por dia. As transações são executadas
em até 10 segundos, sem custo para pessoas físicass. Para usar o
Pix, o correntista deve ir ao aplicativo da instituição financeira e
cadastrar as chaves eletrônicas, que podem seguir o número do
celular, o e-mail, o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), para pessoas
físicas, ou o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), para
empresas.

O usuário também pode gerar uma chave aleatória, com um
código de até 32 dígitos ou mesmo usar os dados da conta  corrente.
Cada chave eletrônica está associada a uma conta bancária. Pessoas
físicas podem ter até cinco chaves por conta. Para pessoas jurídicas,
o limite sobe para 20.

Colaborou Marcelo Brandão / Edição: Graça Adjuto
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Os dois políticos ficam inelegíveis por oito anos com a reprovação das contas relativas ao exercício de 2019

 Com voto aberto em sessão
extraordinária realizada na noite de segunda-
feira (29), a Câmara Municipal de Itaperuna
votou o Parecer Prévio Contrário à aprovação
das contas de gestão relativas ao exercício
de 2019 dos ex-prefeitos Marcus Vinicius de
Oliveira Pinto (Democratas) e Paulo Rogério
Bandoli Boechat (Solidariedade) emitido pelo
Tribunal de Contas do Estado do Rio - TCE/
RJ. 

Com doze vereadores presentes à sessão,
os Edis acompanharam a leitura do Parecer
Prévio Contrário à Aprovação das Contas
emitido pelo TCE-RJ à Casa de Leis, lida em
plenário pelo procurador da Câmara Municipal
de Itaperuna, dr. Ereci Rosa. O ex-vice-
prefeito, Paulo Rogério Bandoli Boechat, o
“Rogerinho”, que foi prefeito interino por 8
meses se fez presente à sessão com seu
advogado que defendeu o prefeito interino em
Plenário.

Com onze votos a favor e apenas 1 voto
contrário, a Casa de Leis desaprovou as
contas de gestão dos ex-prefeitos Marcus
Vinicius de Oliveira Pinto (Democratas) e
Paulo Rogério Bandoli Boechat
(Solidariedade) acompanhando assim, o
Parecer Prévio Contrário à Aprovação das
Contas do exercício de 2019, emitido pela
Corte de Contas Estadual.

Veja como votou cada vereador:
Sinei Torresmo  - VOTOU SIM

(DESAPROVANDO AS CONTAS DE
GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS
EX-GESTORES E SEGUINDO O
PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À
APROVAÇÃO DAS CONTAS EMITIDO
PELO TCE/RJ).

Lalá - VOTOU SIM
(DESAPROVANDO AS CONTAS DE
GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS
EX-GESTORES E SEGUINDO O
PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À
APROVAÇÃO DAS CONTAS EMITIDO
PELO TCE/RJ).

Vivi Dentista  - VOTOU SIM
(DESAPROVANDO AS CONTAS DE
GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS
EX-GESTORES E SEGUINDO O
PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À
APROVAÇÃO DAS CONTAS EMITIDO
PELO TCE/RJ).

Sargento Cristiane  - VOTOU SIM
(DESAPROVANDO AS CONTAS DE
GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS
EX-GESTORES E SEGUINDO O
PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À
APROVAÇÃO DAS CONTAS EMITIDO
PELO TCE/RJ).

Adenilson Zacarias  - VOTOU SIM
(DESAPROVANDO AS CONTAS DE
GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS
EX-GESTORES E SEGUINDO O
PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À
APROVAÇÃO DAS CONTAS EMITIDO
PELO TCE/RJ).

Glauber Bastos  - VOTOU NÃO (O
VEREADOR VOTOU PELA
APROVAÇÃO DAS CONTAS DE
GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS
EX-GESTORES E FOI CONTRÁRIO AO
PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À
APROVAÇÃO DAS CONTAS EMITIDO
PELO TCE/RJ).

Paulo Cesar Contador - VOTOU SIM
(DESAPROVANDO AS CONTAS DE
GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS
EX-GESTORES E SEGUINDO O
PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À
APROVAÇÃO DAS CONTAS EMITIDO
PELO TCE/RJ).

Carlinhos Peixeiro  - VOTOU SIM
(DESAPROVANDO AS CONTAS DE

11X1: DR. VINÍCIUS E ROGERINHO
ESTÃO INELEGÍVEIS POR OITO ANOS

GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS
EX-GESTORES E SEGUINDO O
PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À
APROVAÇÃO DAS CONTAS EMITIDO
PELO TCE/RJ).

Keila do Toldo - VOTOU SIM
(DESAPROVANDO AS CONTAS DE
GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS
EX-GESTORES E SEGUINDO O PARECER
PRÉVIO CONTRÁRIO À APROVAÇÃO
DAS CONTAS EMITIDO PELO TCE/RJ).

Marquinhos de Retiro - VOTOU SIM
(DESAPROVANDO AS CONTAS DE
GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS
EX-GESTORES E SEGUINDO O
PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À
APROVAÇÃO DAS CONTAS EMITIDO
PELO TCE/RJ).

Jeffinho de Boa Ventura - VOTOU SIM

(DESAPROVANDO AS CONTAS DE
GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS
EX-GESTORES E SEGUINDO O
PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À
APROVAÇÃO DAS CONTAS EMITIDO
PELO TCE/RJ).

Ademir Pessanha  - VOTOU SIM
(DESAPROVANDO AS CONTAS DE
GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DOS
EX-GESTORES E SEGUINDO O
PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO À
APROVAÇÃO DAS CONTAS EMITIDO
PELO TCE/RJ).

Amanda da Aidê – Não compareceu à
sessão.

Segundo a análise do TCE/RJ, o déficit do
município pode chegar a R$ 200 milhões de reais
nas gestões de Marcus Vinicius de Oliveira
Pinto (Democratas) e Rogério Bandoli Boechat

(Solidariedade), prefeito interino por oito meses.
O tabuleiro político de Itaperuna está

decidido e desenhado. Com essa derrota ambos
estão fora do cenário político. Há quem diga
que dr. Vinícius ensaiava um possível retorno à
vida pública. Já Rogerinho, teria se
decepcionado com a baixa votação quando
candidato a prefeito nas eleições de 2020. Os
dois políticos ficam inelegíveis por oito anos com
a desaprovação das contas relativas ao exercício
de 2019. Segundo comentários essa votação
que ocorreu na noite de hoje, poderá chegar
em breve nos tribunais de justiça.

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

FOTO: REPRODUÇÃO DA
INTERNET/MATÉRIA: ANDRÉ GARCIA
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 Faltando um mês para o leilão de
Concessão da Cedae, o Governo do Estado do
Rio de Janeiro se prepara para realizar o maior
projeto de infraestrutura do Rio de Janeiro e do
Brasil. O leilão está marcado para o dia 30 de
abril e o processo está atraindo grandes grupos
internacionais.

Até o momento, 11 empresas nacionais e
internacionais já realizaram mais de 2.000 visitas
técnicas às instalações da empresa, mostrando
interesse no leilão. A concessão vai garantir que
mais pessoas tenham acesso ao tratamento de
água e esgoto e os impactos serão sentidos por
gerações. Serão cerca de 12 milhões de pessoas
beneficiadas, com melhorias na saúde, geração
de empregos, investimentos no meio ambiente,
aumento da arrecadação tributária, turismo e
valorização imobiliária.

- Lançamos o edital no final de dezembro e
estamos entrando na reta final do projeto, que
está seguindo sem grandes problemas. Vale
lembrar que a Cedae não será privatizada, a
concessão é dos serviços de abastecimento de
água e coleta e tratamento de esgoto. A Cedae
continuará realizando os serviços de captação e
tratamento de água nos municípios da Região
Metropolitana – explicou o secretário de Estado
da Casa Civil, Nicola Miccione.

Os investimentos na universalização dos
sistemas de abastecimento de água e coleta e
tratamento de esgoto exigirão um volume de
investimentos de R$ 12 bilhões entre 2022 e 2026
e de R$ 13 bilhões entre 2027 e 2033. O volume
de investimentos é determinado pelas metas do
Plano Nacional de Saneamento Básico e o Marco
Legal do Saneamento - 90% de coleta e
tratamento de esgoto e 99% de abastecimento
de água até 2033 nas áreas urbanas.

O projeto vai beneficiar diretamente diversas
regiões carentes e gerar impactos na vida de
milhões de pessoas. O edital torna obrigatório que
o vencedor do leilão faça investimentos de pelo
menos R$ 1,8 bilhão em comunidades e favelas.
Obras previstas em rios que abastecem essas
regiões vão garantir a melhoria da água fornecida,
com impactos já no primeiro ano.

- Outro destaque da concessão é que fizemos
os serviços concedidos por blocos, de forma

Até o momento, 11 empresas nacionais e internacionais já realizaram mais de
2.000 visitas técnicas às instalações da empresa, mostrando interesse no leilão

PROCESSO DE CONCESSÃO DA
CEDAE ENTRA EM SUA FASE FINAL

Governo do Estado/Imprensa-RJ

independente. Licitantes podem concorrer a mais
de um bloco, desde que comprovem capacidade
de investimento para atender às metas e às regras
do Marco Legal do Saneamento. Além disso, o
processo prevê a livre participação de investidores
diversificados, com isso podemos atrair entidades
como Fundos de Pensão e Fundos de Participação
Privada (FPE), entre outros - destacou o
secretário Nicola Miccione.

As concessionárias terão monopólio dos
serviços por 35 anos. Em média, o negócio total
vai gerar R$ 9,6 bi em receitas brutas anuais ante
R$ 3,1 bi de Capex, Opex e Repex.

- Os ganhos com a concessão são inúmeros.
A população terá mais acesso à água tratada e a
uma rede de coleta e tratamento de esgoto,
gerando menos doenças e mais empregos. O

governo vai atrair mais investimentos, aumentar
a arrecadação e terá menos gastos com saúde
ambulatorial e melhores condições
socioeconômicas. O meio ambiente será
beneficiado com o maior programa de despoluição
de rios e lagoas em valor e dimensão do Brasil e
um dos maiores do mundo - finaliza Nicola.

Conheça os principais dados do projeto:
- Além de universalizar os serviços de água e

esgoto, também estão previstos projetos para a
despoluição da Baía de Guanabara (R$ 2,6
bilhões), da Bacia do Rio Guandu (R$ 2,9 bilhões),
e do complexo lagunar da Barra da Tijuca (R$
250 milhões), entre outros;

- O edital torna obrigatório que os vencedores
dos leilões façam investimentos de pelo menos
R$ 1,8 bilhão em comunidades e favelas em até

três anos;
- O processo prevê o aproveitamento de

funcionários da Cedae. Além disso, também existe
a projeção de geração de 26 mil empregos diretos
e indiretos, somados aos 18,7 mil já existentes;

- Não haverá aumento real da tarifa, a não
ser o da inflação setorial. Além disso, a tarifa social
passará dos atuais 0,54% para 5% da população
nos municípios atendidos. Essa redução poderá
até ser maior, desde que haja reequilíbrio
econômico do contrato;

- Entre obras, equipamentos, manutenção e
outorgas serão investidos mais de R$ 120 bilhões
em 35 anos;

- Pagamento de outorga mínima de R$ 10,6
bilhões para o governo do estado e os 35
municípios que participam do processo.

 Roberto Elias Figueiredo Salim Filho
ou 'Roberto Tatu' (foto), do Solidariedade,
ex-prefeito de Bom Jesus de Itabapoana-
RJ ,  l ançou-se  à  pré-candida tura  de
deputado federal em reunião no Rio. Foi
abençoado pelo prefeito da capital do
estado, Eduardo Paes, Democratas.

Nas eleições de 2016, 'Roberto Tatu' foi
eleito prefeito da cidade pelo antigo PR,
hoje Partido Liberal (PL), com 49,02% dos
votos válidos, que corresponderam à época
o to ta l  da  preferência  do  e le i torado
bonjesuense com 10.895 votos.

Em 2020 ten tou  à  ree le ição  pe lo
Solidariedade, obtendo 31,17% dos votos
válidos, ficando na segunda colocação com
6.985 votos, perdendo por apenas 406
votos para o primeiro colocado, Paulo
Sérgio Cyrillo, do Republicanos.

FONTE: BLOG NINO BELLIENY/
FOLHA 1

FOTO: REPRODUÇÃO DA
INTERNET

EX-PREFEITO DE BOM JESUS DO ITABAPOANA,
‘ROBERTO TATU’ É PRÉ-CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL
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SIANSIANSIANSIANSIAN
VOTO ABERTO

 O voto aberto instituído através de Projeto de Lei do
vereador e hoje presidente da Câmara Municipal de Itaperuna,
Sinei dos Santos Menezes (PSC), o “Sinei Torresmo”
mostrou a importância desse Projeto na votação das
contas do exercício de 2019 do então prefeito Dr.
Vinícius e de seu vice, Rogerinho, também prefeito
interino. Além de mostrar a independência da Casa de Leis,
fez com que os nobres vereadores mostrassem o seu
ponto de vista como também a forma de pensamento
em matérias mais complexas como essa da votação do
Parecer do TCE/RJ. Ao presidente “Sinei Torresmo”, os
parabéns desta Coluna pelo belo Projeto de Lei do Voto Aberto
em ItaperunaRJ. A conferir!

Vereador Sinei dos Santos Menezes (PSC)

PENSAMENTO DA SEMANA
 “A política ama a traição e odeia o traidor”.

(LEONEL BRIZOLA)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 Há um movimento de vereadores da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro que querem que o
Conselho de Ética afaste o vereador Dr.
Jairinho (Solidariedade), até que a morte do
menino Henry Borel, de 4 anos, seja
esclarecida. Os parlamentares acham que o
crime está sendo muito prejudicial à imagem

da Câmara. Dr. Jairinho era padrasto do menino.

 Ex-presidente da Agência Nacional do
Petróleo, Magda Chambriard chega à Alerj
para reforçar a equipe técnica da Assessoria
Fiscal e contribuir com propostas de
adensamento econômico no Rio, principalmente
no sistema produtivo do petróleo e gás. Sua
primeira missão no cargo vai ser assessorar a

recém-criada CPI que vai apurar a queda na arrecadação
das receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás.

 Presidente da Comissão de Defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara
Municipal, o vereador Marcio Ribeiro
(Avante) propõe Projeto de Lei para criação
de semana dedicada ao Transtorno do Déficit
de Atenção com Hiperatividade (TDAH).
"Estamos falando de um distúrbio que afeta 6%

das crianças e 6,9% no caso dos jovens no Brasil, segundo
dados da OMS. Por isso é importante que o diagnóstico e
tratamento seja feito de forma precoce", disse.

 As três galerias do plenário Barbosa Lima
Sobrinho, no Palácio Tiradentes, podem ser
nomeadas em homenagem aos ex-deputados Gil
Vianna, João Peixoto e Farid Abraão - que
faleceram após contrair o coronavírus. A
homenagem é proposta no projeto de resolução
513/21, das deputadas Lucinha (PSDB) e

Franciane Motta (MDB).

 O Rio de Janeiro assumiu a dianteira na
oposição a Jair Bolsonaro no Congresso
Nacional. Pela primeira vez na história, as
lideranças da Oposição e da Minoria serão
ocupadas por representantes do estado — que
trabalharão em conjunto. Numa só tacada,
Alessandro Molon (PSB) foi reconduzido, na

última quarta-feira (24), ao posto de líder da Oposição (que
já havia ocupado no primeiro ano desta legislatura). E
Marcelo Freixo (PSOL), que está em seu primeiro mandato,
foi eleito, no mesmo dia, o líder da Minoria.

 Molon e Freixo pretendem fazer uma
atuação conjunta para ganhar mais força.
“Vamos unificar as pautas. A liderança da
Minoria tem uma estrutura na Câmara, a da
Oposição não; então vamos nos unir e trabalhar
juntos”, conta Marcelo Freixo. Com a união
da dupla, a esquerda, no Rio, tende a ganhar

uma nova relevância. Os opositores que abram o olho. “Vai
ser bom para o Brasil e vai ser muito bom para o Rio”, diz
Molon. E as conversas entre os dois já incluem, claro, um
caminho conjunto para 2022.

 O presidente Jair Bolsonaro assinou uma
medida provisória (MP) com o objetivo de
modernizar e desburocratizar o ambiente de
negócios no Brasil, melhorando a posição do país
no ranking Doing Business, do Banco Mundial.
O documento traz mudanças legislativas para a
simplificação de abertura de empresas, a

proteção aos investidores minoritários, a facilitação no
comércio exterior de bens e serviços e a liberação de
construções de baixo risco, entre outros.

 A Lei 9.225/21,que assegura a vacinação
domiciliar para idosos, pessoas com deficiência
motora, multideficiência profunda e doenças
incapacitantes ou degenerativas, foi sancionada
pelo governador em exercício, Cláudio Castro,
e publicada no Diário Oficial do Estado. A
medida complementa a Lei 2.795/97, que já

assegurava a vacinação domiciliar para os idosos.

ALIÁS...
 Para os especilistas políticos de Itaperuna essa votação

se deu de forma surpreendente. Há quem diga que muita
gente além de muitos políticos experientes jamais
acertaria o placar dessa votação. A conferir!

ALIÁS E A PROPÓSITO
 Os 11x1 mexeu com a cabeça de muito político da

cidade. Há quem diga que vem chumbo grosso por ai. A
conferir!

Amanda da Aidê

AUSENTE
 A vereadora Amanda

da Aidê (DEM) não
compareceu na Sessão
Extraordinária da Câmara
Municipal de Itaperuna na
segunda-feira dia 29, dia da
votação da apreciação e
votação das contas
relativas ao exercício
financeiro de 2019 dos ex-
gestores, Dr. Vínícius
(Democratas) e Rogerinho
(Solidariedade).

VOTOS POR BANACADA
 Confira os votos por bancada na Câmara de Vereadores

de Itaperuna. Votaram pela reprovação das contas: DEM (1
VOTO); CIDADANIA (1 VOTO); MDB (2 VOTOS);
DC (1 VOTO); PSD (3 VOTOS); PODE (1 VOTO); PSC
(2 VOTOS). Votou pela aprovação das comtas:
CIDADANIA (1 VOTO). A Conferir!

RECURSOS DA CÂMARA
 A Câmara Municipal do Rio doou R$ 30 milhões à

prefeitura que serão usados no programa auxílio
carioca. Ex-presidente do legislativo, o vereador Jorge Felippe
lembrou que desde 2014 a Câmara economizou R$ 595
milhões aplicados em ações diretas para a população carioca.
Como prefeito interino no final de 2020, usou os recursos
doados pela Câmara para saúde, pagar servidores e cartão
alimentação dos estudantes.

PARLAMENTO JUVENIL
 Estão abertas as inscrições para o Programa de Formação

de Instrutores e Mentoria do Parlamento Juvenil (PJ) da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).
Nele, quem já foi parlamentar juvenil e alunos do 3º ano do Ensino
Médio da rede estadual terão a oportunidade de aprofundar
conhecimentos sobre gestão pública, Poder Legislativo, democracia,
direitos humanos e muito mais. As inscrições estão abertas até o
dia 10 de abril e as vagas são limitadas.

ALIÁS...
 Para mais instruções sobre o curso é só acessar a página

do Parlamento Juvenil nas redes sociais (@parlamentojuvenilrj
no Instagram e “Parlamento Juvenil RJ” no Facebook). Ou
copie aqui para se inscrever no link: https://bit.ly/2QNMVOt

SINALIZAÇÃO
DE SENTIDO EM BRAILE

 Estabelecimentos comerciais e estações de todos os
modais de transporte público serão obrigados a instalar placas
em braile com sinalização do sentido de esteiras e
escadas rolantes. É o que determina a Lei 9.228/21,
sancionada pelo governador em exercício, Cláudio Castro, e
publicada no Diário Oficial do Estado do RJ.

CONTRATO TEMPORÁRIO
 A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) está com

inscrições abertas, de forma on-line, para a contratação
temporária de professores. Neste momento, os contratos visam
suprir carências de Professor Docente II na Diretoria
Regional Pedagógica de Unidades Escolares Prisionais e
Socioeducativas (Diesp), e de Professor Docente I na rede
pública estadual de ensino.

ALIÁS...
 O cadastro deve ser feito no site https://abre.ai/

candidatodocenteficha.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 O edital que regulamenta o processo seletivo para a

contratação temporária de professores foi publicado na sexta-
feira (26). O decreto de autorização da Seeduc para esse
procedimento foi publicado no Diário Oficial do último dia 24.
Para ter acesso ao edital e mais informações, acesse:
s e e d u c . r j . g o v . b r / p r o f e s s o r / c o n t r a t a ç ã o -
temporária.seeduc.rj.gov.br/professor/contratação-
temporária.

OPERAÇÃO CHORUME
 O ex-prefeito da cidade de Carmo/RJ, Paulo César

Gonçalves Ladeira, de 51 anos, foi preso em flagrante pela
Polícia Civil em um desdobramento da Operação
Chorume. Na ação, realizada em conjunto pela as promotorias
de Carmo e de Sumidouro, ambas cidades da Região Serrana
do Rio, foram encontrados cerca de R$ 130 mil em
espécie, que estavam enterrados em tubos de PVC no
quintal do sítio que pertencia ao político, localizado na
Zona Rural do município.

ALIÁS...
  A Operação Chorume teve como alvo políticos e

empresas prestadoras de serviços de coleta de lixo
envolvidas em um esquema de corrupção .  Três
pessoas foram presas, sendo uma a vereadora Rita
Estefânea Gozzi Farsura, a Faninha, e o ex-secretário
municipal de Meio Ambiente de Carmo Roberto Ribeiro,
além de um empresário.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 Em depoimento, o ex-prefeito admitiu, ainda, que

recebeu parcialmente propina da empresa responsável
pela coleta de lixo no município, a Forte Construções,
entre os anos de 2019 e 2020. Segundo ele, como não tinha
como justificar os valores recebidos, decidiu enterrar o
dinheiro em seu sítio, na zona rural de Carmo.



PÁGINA 63 DE ABRIL DE 2021 O ITAPERUNENSE

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

GOVERNO ANUNCIA A RETOMADA
DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO RJ

 O Governo do Estado, por meio da Casa
Civil, anunciou a volta do sistema de
empréstimos consignados para servidores. A
modalidade de crédito é a mais barata do
mercado, com juros baixos e desconto direto
na folha de pagamento. Com isso, cerca de
410 mil servidores ativos, inativos e
pensionistas serão atendidos pelo novo sistema.
A publicação foi feita no Diário Oficial de
quinta-feira, (1º).

 A empresa vencedora foi a Zetra, que teve
a maior pontuação em relação a todos os
requisitos técnicos exigidos pelo Estado no
Termo de Referência. A medida, realizada de
forma emergencial, foi concretizada para que
o serviço fosse retomado o mais brevemente
possível para o servidor. A duração do contrato
será de seis meses e, durante este período,
correrá paralelamente um processo licitatório
para a escolha de uma empresa que vai gerir
o crédito consignado de maneira definitiva.

A partir da segunda-feira, dia 5, o novo
sistema começa a ser implantado. O objetivo
é que o servidor já possa solicitar consignados
para desconto na folha de maio. A volta da
modalidade, neste momento de pandemia da
Covid-19, é de extrema importância para as
famílias.

Fundada há 20 anos, a Zetra é a empresa
líder no segmento de benefícios consignados
no Brasil e atende a 400 clientes públicos, como
STF, STJ, Marinha, Aeronáutica, Exército,
Infraero, além de empresas privadas. O
sistema eConsig da Zetra é responsável pela
gestão de cerca de R$ 60 bilhões em
consignados no país. Sistema começa a ser implantado já no dia 5 de abril para possibilitar crédito a partir de maio

Governo do Estado/Imprensa-RJ

MORADORES DA REGIÃO NOROESTE
FLUMINENSE PODERÃO PAGAR PEDÁGIO

 O Governo do Estado, representado pela
Secretaria de Planejamento e Gestão, deu
início a uma consulta pública sobre a
concessão das rodovias RJ-122, RJ-158, RJ-
160 e RJ-186 (Eixo Noroeste) e RJ-244. Até
a primeira semana de maio a população
poderá tirar dúvidas ou colaborar com
propostas de alterações em relação às ações
e documentos apresentados. 

- O diálogo entre poder público, setor
privado e sociedade fortalece a criação de
iniciativas para fomentar a economia
fluminense com geração de emprego e renda.
Nossa intenção é melhorar o escoamento
agrícola e comercial, reduzindo custos
logísticos, além de agilizar a mobilidade da
população - disse o governador em exercício
Cláudio Castro.

Após o fim do prazo da consulta, o Governo
do Estado responderá publicamente a todos
os cidadãos participantes do processo por
meio de um relatório. A cessão será de 25
anos, e a previsão é de que a licitação aconteça
em setembro deste ano. 

- Ao longo desses anos, a empresa
vencedora deverá revitalizar, modernizar e
conservar essas estradas fluminenses para
ampliar o atendimento à população. O
crescimento do estado virá com um interior
forte – acrescentou José Luís Zamith,
secretário de Planejamento e Gestão.

Todo o trâmite será feito em dois lotes.
Neste primeiro, quase 240 km de rodovias
serão concessionados, um investimento de R$
1,2 bilhão com previsão de geração de 3.500
empregos diretos e 7.500 indiretos. ““Para
participar da consulta pública, é necessário
enviar o formulário de sugestões, disponível
no site http://www.facilita.rj.gov.br,

Governo do RJ abre consulta pública sobre concessão de rodovias estaduais

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

preenchido, para o e-mail
facilitarj@planejamento.rj.gov.br até o dia 6
de maio.

Projetos de concessões - A concessão
das rodovias faz parte do pacote de projetos
que planejam a retomada econômica do Rio
de Janeiro. Para acelerar o desenvolvimento
fluminense, o Governo do Estado lançou o
Facilita RJ, programa de concessões de

serviços e ativos estaduais que serão
assumidos pela iniciativa privada nos próximos
dois anos. São projetos nas áreas de transporte,
urbanismo, meio ambiente e eficiência
energética.

RJ-186  - Com 102 quilômetros de
extensão a RJ-186 é uma importante rodovia
do Noroeste Fluminense. Ela liga a divisa de
MG (Pirapetinga) ao Município de Santo

Antônio de Pádua ao Município de Bom Jesus
do Itabapoana. Ela também cruza com a RJ-
116  e atravessa o município de São José de
Ubá, do qual é o principal acesso. Em
Itaperuna cruza com a BR-356 e passa por
diversas localidades rurais, até chegar a Bom
Jesus, na divisa com o ES.

FONTE: IMPRENSA GOVERNO DO
RJ E WIKIPÉDIA
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 A Secretaria de Estado de Fazenda do
Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) lançou a versão
eletrônica da Guia de Transporte de Valores
(GTV-e).  A mudança será obrigatória
somente a partir de setembro de 2022, mas
o Estado do Rio já aderiu à novidade. Assim,
as empresas que trabalham com transporte
intermunicipal e interestadual de valores
terão tempo de migrar sem que haja prejuízo
para as atividades. A iniciativa faz parte do
projeto "Reforma do ICMS", da
Subsecretaria de Receita do Estado.

O uso da GTV-e traz como uma vantagem
a agilidade na transmissão das informações
para o Fisco Estadual, além de ser mais uma
etapa na transição dos documentos fiscais
para o formato eletrônico.  Todas as
transportadoras credenciadas para emissão
de Conhecimento de Transporte Eletrônico
para Outros Serviços (CT-e OS) estão
automaticamente liberadas para emitir a
GTV-e.

Sobre a GTV-e - A Guia de Transporte
de Valores Eletrônica (GTV-e), modelo 64,
foi instituída pelo Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz) e a Secretaria
da Receita Federal do Brasil por meio do
Ajuste Sinief (Sistema Nacional Integrado
de Informações Econômico-Fiscais) 03/20,
publicado em 3 de abril do ano passado. A
medida tem como propósito regulamentar a
substituição da Guia de Transporte de
Valores (GTV) e do Extrato de Faturamento.
Os documentos são usados pelos
contribuintes de ICMS que realizam
transporte de valores intermunicipal e
interestadual. Estado do Rio adere à novidade, porém a mudança será obrigatória só a partir de setembro do próximo ano

FAZENDA LANÇA VERSÃO ELETRÔNICA
DA GUIA DE TRANSPORTE DE VALORES

Governo do Estado/Imprensa-RJ
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CAMPOS DOS GOYTACAZES - ITAPERUNA - RIO DAS OSTRAS - SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - TERESÓPOLIS - NOVA FRIBURGO
222222222299999-578899999-578899999-578899999-578899999-5788

www.casadosfiltrosrj.com.br

 O governador em exercício do Rio,
Cláudio Castro, anunciou, na terça-feira (30),
a criação de um Calendário Único de
Vacinação contra a Covid-19. O objetivo é
garantir a uniformidade na imunização em
todas as regiões do estado e a prioridade da
população de maior risco. De acordo com o
decreto publicado na terça-feira,
profissionais da área de segurança e
salvamento passam a fazer parte do grupo
prioritário e serão imunizados a partir do dia
12 de abril.

Além disso, a iniciativa visa intensificar
a imunização para profissionais de saúde. Os
mais de 320 mil que ainda não foram
vacinados receberão a primeira dose até o
dia 10 de abril.

Já os profissionais de Educação também
estão no grupo prioritário e devem começar
a ser imunizados na segunda quinzena de
abril.

- O Calendário Único de Vacinação vai
dar mais tranquilidade à população. Os
prefeitos perceberam uma grande migração
de pessoas para municípios vizinhos em
busca da vacina. Nós queremos que a vacina
chegue para todas as regiões do estado. A
imunização é a nossa grande esperança, e
vamos continuar trabalhando para que a
vacinação prossiga da melhor forma possível
– destacou Cláudio Castro.

O calendário único servirá como norte
para os municípios para que todos possam
acompanhar as fases de imunização. As
cidades que já estão adiantadas em relação
à vacinação do primeiro grupo previsto no
calendário único poderão dar prosseguimento
aos seus calendários.  Entretanto,  as
secretarias municipais de Saúde deverão
seguir os grupos previstos na 1ª fase de
imunização, conforme preconizado no Plano
Nacional.

Governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, anunciou
a criação de um Calendário Único de Vacinação contra a Covid-19

GOVERNO DO ESTADO INSTITUI CALENDÁRIO
ÚNICO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO RJ

Governo do Estado/Imprensa-RJ é anunciado por lá e nos municípios próximos,
no Sul Fluminense. Com cronogramas
diferentes em cada cidade, ela fica ainda
mais tensa aguardando sua vez na fila. Por
isso, apoia a criação do calendário único.

- É ótimo esse calendário, com tudo
unificado no estado. Até porque cada cidade
está com um cronograma distinto, vacinando
pessoas de idades diferentes. A gente não
fica sabendo direito em que idade está e fica
meio perdida. Eu vou ficando ansiosa, cada
vez mais apreensiva. Espero que todo mundo
se vacine muito em breve – desabafou ela.

A criação do Calendário Único de
Vacinação contra a Covid-19, que vai
garantir a proteção da população de maior
risco, foi uma proposta do governador em
exercício Cláudio Castro, com resolução
elaborada pela Secretaria de Estado de
Saúde.

- Esse calendário é muito importante.
Não vejo a hora de chegar a minha vez. Deve
ser já na outra semana. Espero que chegue
logo a esperada vez de tomar a vacina e que
seja para todo mundo. Precisamos ficar
protegidos dessa terrível doença – disse
Ariete Coutinho, de 68 anos, moradora de
Niterói.

Sônia Lourenço (foto abaixo), de 64 anos,
que também mora na cidade da Região
Metropolitana do Rio, espera retomar as
atividades em breve.

- Minha expectativa é tomar a vacina e
ficar livre da Covid. Quero voltar a trabalhar
e ter novamente uma vida normal – resumiu
Sônia.

Com a distribuição gradativa das vacinas contra
a Covid-19 pelo Ministério da Saúde, as fases da
campanha seguem avançando e abrangendo
outros grupos prioritários. O calendário único
norteará os municípios para que todos possam
acompanhar as fases de imunização.

Idosos apoiam calendário único  -
Dona Maria Cristina Cotia anda numa
ansiedade que só. Aos 69 anos, a moradora

de Volta Redonda conta os dias à espera da
tão sonhada vacina contra a Covid-19. A
expectativa aumenta a cada calendário que
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 Três mil e trezentas mudas foram
doadas pela Cedae para a recuperação de
áreas verdes nos municípios de Aperibé
(2.000 plantas) e Itaocara (1.300), no
Noroeste Fluminense. O objetivo é contribuir
para o enriquecimento florestal em unidades
de conservação nos dois municípios.

Somente em 2021, a Cedae já doou 32,9
mil mudas por meio do programa Replantando
Vida. Além de Aperibé e Itaocara, já foram
contemplados projetos de reflorestamento
nos municípios de Barra Mansa, Barra do
Piraí, Bom Jardim, Cambuci, Engenheiro
Paulo de Frontin, Laje do Muriaé, Mendes,
Pinheiral, Piraí, Queimados, São José de Ubá
e Vassouras.

Muitas espécies foram doadas pelo
programa, com destaque para mudas de
juçara,  jabuticaba,  pitanga, bacupari ,
bracatinga e jacarandá, entre outras. As
plantas foram cultivadas nos sete viveiros
florestais da companhia, que contam com a
mão de obra de apenados dos regimes
semiaberto, aberto e liberdade condicional.
Eles integram o programa Replantando Vida,
fruto de convênio firmado entre a Cedae e
a Fundação Santa Cabrini (FSC).

Mais de 117 mil mudas de 121 espécies
nativas da Mata Atlântica foram distribuídas
em 2020. Elas foram utilizadas em cerca de
80 projetos de restauração florestal em 34
municípios do Estado do Rio, além de
Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

Municípios e instituições interessadas em
estabelecer parcerias para atividades de
reflorestamento podem entrar em contato
com a Cedae pelo e-mail
replantandovida@cedae.com.br. Áreas verdes de Aperibé e Itaocara serão recuperadas com a colaboração do Programa Replantando Vida

CEDAE DOA 3,3 MIL MUDAS DE PLANTAS
PARA CIDADES DO NOROESTE FLUMINENSE

Governo do Estado/Imprensa-RJ

 A Secretaria de Estado do Ambiente e
Sustentabil idade criou o projeto de
Fortalecimento das Unidades de
Conservação Municipais, iniciativa que vai
contemplar 81 cidades com um veículo para
atendimento exclusivo das rotinas
administrativas,  de fiscalização e
monitoramento das unidades de
conservação.

O projeto, criado por meio do Programa
de Apoio à criação e Implementação das
Unidades de Conservação Municipais
(ProUC), surgiu a partir da necessidade de
fortalecer as unidades de conservação por
meio de ferramentas que facilitem as ações
operacionais.

Dentre essas ações,  destacam-se a
proteção da biodiversidade, a proteção das
unidades e da sua zona de amortecimento, o
monitoramento, patrulhamento ambiental
preventivo, e ações de prevenção e combate
ao incêndio florestal, além de apoiar nas
atividades de educação ambiental, pesquisa
científica e até na criação de novas unidades
de conservação.

-  É nosso papel oferecer apoio e
capacitação aos municípios e é isso que
estamos fazendo por meio desse projeto e
de outras diversas iniciativas. Quando
aproximamos os equipamentos e projetos do
Estado das gestões municipais,  todos
ganham, principalmente o meio ambiente -
afirmou o secretário estadual do Ambiente,
Thiago Pampolha.

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade criou o
projeto de Fortalecimento das Unidades de Conservação Municipais

SECRETARIA DO AMBIENTE CRIA PROJETO
DE APOIO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Governo do Estado/Imprensa-RJ
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ESTADO DO RIO REPASSA R$ 119 MILHÕES
PARA AS 92 PREFEITURAS FLUMINENSES
 O Governo do Estado repassou

nesta semana R$ 119 milhões para os 92
municípios fluminenses. O depósito feito
pela Secretaria de Fazenda refere-se ao
montante arrecadado no período de 22 a
26 de março. Os valores correspondem
à distribuição de parte da arrecadação de
royalties do petróleo e dos tributos ICMS
e IPVA às administrações municipais.

 O total depositado no mês de março
foi de R$ 1,06 bilhão. Desde o início deste
ano, ao adicionar as cotas-parte e os
repasses relacionados às transferências
f e d e r a i s  e  à  r e c e i t a  d i r e t a m e n t e
arrecadada pelo Estado, os municípios
receberam um total acumulado de R$ 4
bilhões.

Os depósitos semanais são feitos por
meio da Secretaria de Fazenda, conforme
prevê a Lei Complementar nº 63, de 11
de janeiro de 1990. As consultas dos
valores dos exercícios anteriores podem
ser feitas no Portal do Tesouro do site
da Fazenda (www.fazenda.rj.gov.br).

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

Depósitos semanais são feitos por meio da Secretaria de Fazenda, conforme prevê a Lei

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Í n d i c e  d e  P a r t i c i p a ç ã o  d o s
Municípios - Os repasses aos municípios
da arrecadação de royalties do petróleo
e dos tributos IPI e ICMS são liberados
de acordo com os respectivos Índices de
Par t ic ipação  dos  Munic íp ios  ( IPM) ,

apurados anualmente para aplicação no
exercício seguinte, conforme determina
a Constituição Federal e observado o
disposto na Lei Complementar Federal nº
63, de 11 de janeiro de 1990, nas Leis
Estaduais nº 2.664, de 27 de dezembro

de 1996, e nº 5.100, de 04 de outubro de
2007, e no Decreto Estadual nº 47.432,
de 29 de dezembro de 2020.

F o t o :  I t a p e r u n a ,  N o r o e s t e
F luminense .  Fonte :  Imprensa  RJ /
Governo do Estado


