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 Sérgio Cabral disse em sua delação premiada
que Dias Toffoli recebeu R$ 3 milhões para
alterar seu próprio voto e mais R$ 1 milhão
para conceder uma liminar, em benefício de dois
prefeitos fluminenses que apresentaram
recursos ao Tribunal Superior Eleitoral, revela
a Crusoé. Cabral afirma que o ministro teria
recebido R$ 1 milhão para conceder uma liminar
para a ex-prefeita de Bom Jesus de Itabapoana/
RJ, Branca Motta, em 2014 e R$ 3 milhões
foram pagos para Toffoli alterar seu próprio
voto e reverter a cassação de mandato do
prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco
Neto. O relato está num dos anexos da delação
que embasou o pedido da Polícia Federal para
investigar o ministro por suposta venda de
decisões judiciais. PÁGINA 6

REPRODUÇÃO DA INTERNET

EX-PREFEITOS NETO E BRANCA MOTTA
CITADOS EM DELAÇAO DE SÉRGIO CABRAL

Ex-prefeita de Bom Jesus de Itabapoana, Branca Motta foi citada na delação de Cabral. No detalhe da foto, o
ex-prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto também teve o seu nome envolvido na delação do ex-governador

GOVERNO
DO ESTADO VAI
CONSTRUIR 50

UNIDADES
HABITACIONAIS
EM VARRE-SAI

PÁGINA 3

 O Governo do Estado, por meio das
secretarias de Planejamento e Gestão e de
Transportes, realizou um evento online para
exposição do projeto de concessão das
rodovias estaduais RJ-122, RJ-158, RJ-160 e
RJ-186 (Eixo Noroeste) e RJ-244.
Representantes de 26 empresas e da
Associação das Empresas de Engenharia do
Rio de Janeiro (AEERJ) conheceram detalhes
do planejamento para as estradas fluminenses.
A RJ-186 é uma importante rodovia do
Noroeste. Com 102 quilômetros de extensão,
liga a divisa com Minas Gerais em Santo
Antonio de Pádua à sede do município de Bom
Jesus do Itabapoana e ainda passa por São
José de Ubá. Em Itaperuna, cruza com a BR-
356. A Rodovia é usada principalmente pelos
itaperunenses que frequentam as praias do
litoral Capixaba. A cessão será de 25 anos e
a previsão é que a licitação aconteça até o
fim do ano. PÁGINA 4

RJ-186 VAI SER PRIVATIZADA E
TERÁ COBRANÇA DE PEDÁGIO

 RJ-186 é uma importante rodovia do Noroeste. Com 102 quilômetros de extensão, liga a divisa com MG em
Pádua à sede do município de Bom Jesus e ainda passa por São José de Ubá. Em Itaperuna, cruza com a BR-356

FOTO: ANDRÉ BRITES



PÁGINA 215 DE MAIO DE 2021 O ITAPERUNENSE

PECLY & GARCIA LTDA-ME  CNPJ Nº 02.441.744/0001-77
Rua José de Freitas nº 43 - Centro - Cep.: 28.300.000 - Itaperuna/RJ - TEL:(22) 99948-1737  E-

mail: oitaperunense@yahoo.com
EDITOR/DIRETOR: ANDRÉ GARCIA
FILIADO A ADJORI - ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO INTERIOR DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO.
* A DIREÇÃO DA EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS CONCEITOS E OPINIÕES

EMITIDOS, ATRAVÉS DE ARTIGOS E CRÔNICAS PUBLICADOS NESTE JORNAL, QUE NÃO SEJAM
DA EDITORIA DO ÓRGÃO.

O ITAPERUNENSE

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

Projeto inicia com a cadeia do gás, mas abrange vários setores e terá apresentações segmentadas

 O crescimento econômico do Rio de Janeiro passa pela
reindustrialização do estado. Com esta convicção, o Governo
deu o pontapé inicial no projeto Industrializa RJ. Levando em
conta as várias vocações locais, serão realizadas reuniões com
os principais representantes setoriais para apresentar as
propostas do Governo para gerar crescimento, empregos e
renda para a população. A primeira reunião foi com a indústria
que faz do gás natural o combustível para o seu crescimento.

- Temos consciência de que o gás natural será o combustível
para o nosso crescimento. Somos o principal hub energético
nacional. Respondemos por 79,3% da produção nacional de
petróleo e por 61,2% do gás. E isto é uma oportunidade
concreta. Temos recebido muitas empresas multinacionais que
veem no gás natural uma fonte de energia de transição para
suas indústrias. Estamos trabalhando para criar as melhores
condições para a chegada de novos empreendimentos e o
crescimento daqueles que já estão em nosso estado - afirmou
o governador Cláudio Castro. - Somos o segundo maior estado
brasileiro em exportações e importações, o terceiro maior
estado brasileiro em potencial de consumo, o segundo maior
polo automotivo do país em número de empresas e temos o
maior investimento privado na América Latina: o Porto do Açu
- pontuou o governador.

A reunião desta terça-feira contou com empresas como
Equinor, Ternium, Braskem, Gerdau, Furnas, Natural Energia,
Compass, Sepetiba Tecon e Shell, além do BNDES, o principal
financiador de infraestrutura no Brasil. O encontro reuniu, pela
primeira vez, mais de 30 representantes de infraestrutura,
ofertantes, demandantes e funding (agentes financeiros) do
projeto Rota 4B para escoamento de gás natural do pré-sal
pelo Porto de Itaguaí.

- Existe uma falsa percepção, divulgada por alguns agentes
do mercado, de que não existe demanda para empreendimentos
de gás natural no Estado do Rio de Janeiro. Algo que não
combina com as informações que temos de CEOs e executivos
de indústrias de diversos e grandes setores com quem temos
conversado - afirmou o secretário de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações Internacionais, Leonardo
Soares. - Estamos divulgando e colocando na mesa, com essas
reuniões, uma visão realista e concreta das oportunidades no
Estado, aproximando oferta e demanda para destravar
investimentos no Estado e iniciar, de forma efetiva no país, o
novo mercado de gás natural - reforçou.

A proximidade com as reservas de gás gera uma facilidade
no escoamento, que já se reflete no número de termelétricas
instaladas no Norte Fluminense, por exemplo, que têm potencial
para atender às demandas da indústria local e de todo o estado.
O Governo do Estado acredita que o escoamento da produção
do gás do pré-sal, via Porto de Itaguaí, irá requalificar e
expandir as competências logísticas do espaço e acelerar a
implantação de novas empresas e indústrias no seu entorno.

- Também está nos pilares da nossa estratégia realizar ações
relacionadas a atração de novos empreendimentos e a
implantação de indústrias na região de Maricá, com o
aproveitamento da Rota 3 do gás natural, que já leva a matéria-
prima da Região Norte para ser manufaturada em Itaboraí -
explica Leonardo Soares. - É considerado  princípio e objetivo
do Industrializa RJ inserir o Estado na nova indústria 5.0 e
ESG, visando a consolidação de uma indústria moderna e
contemporânea - complementa.

Para o BNDES, o Governo do Rio está dando um importante
passo, colocando a industrialização como estratégia de
desenvolvimento.

- Isso é algo que, certamente, vai atrair novos investimentos
para o estado. Enxergamos um grande potencial e grandes
oportunidades para o Rio de Janeiro - afirmou o representante
do banco na reunião, Pedro Dias - O gás natural é um tema
importante e estratégico para o BNDES - acrescentou.

Gás para o desenvolvimento - Representante da
norueguesa Equinor, o gerente de relações governamentais da
petroleira, Thiago Martins, acredita no potencial do gás natural
no Estado.

- Vemos um futuro muito bom. Vai haver muita demanda
para o gás natural no Estado - afirmou.

O vice-presidente Jurídico e de Relações Institucionais da
Ternium, Pedro Teixeira, complementa:

REPRODUÇÃO DA INTERNET

GOVERNO DO RIO APRESENTA PROGRAMA DE
REINDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO A PARTIR DO GÁS NATURAL

- Existe uma demanda potencial nos empreendimentos já
instalados na região da Baía de Sepetiba capazes de viabilizar
a rota para Sepetiba. Na verdade, a demanda de gás natural
no Rio já é uma realidade - reforçou.

O diretor de Energia da Braskem, Gustavo Checcucci, afirmou
que, conforme estudo do BNDES, apenas a indústria química
tem potencial de consumir 18 milhões de m3/dia de gás natural.

- Esse é o equivalente a uma rota inteira de escoamento.
Temos uma demanda de gás natural firme, constante e de longo

prazo - acrescentou.
Essa foi a primeira reunião com os envolvidos nos

empreendimentos dos diversos projetos de gás no estado,
focados na região do porto de Itaguaí. As próximas reuniões,
que têm como objetivo identificar ações concretas por parte
do Governo para mapear demandas, remover gargalos e
destravar investimentos da indústria de gás fluminense, serão
realizadas com envolvidos em projetos de gás natural no Norte
e no Leste Fluminense.
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 O Governo do Estado vai construir 50
unidades habitacionais no município de Varre-Sai,
no Noroeste Fluminense. Os imóveis fazem parte
do programa Viver Melhor, que prevê ainda obras
de urbanização. O secretário de Infraestrutura e
Obras, Bruno Kazuhiro, visitaou, na quarta-feira
(12), o terreno onde serão erguidas as novas
unidades, na localidade de Santa Rita do Prata.

O projeto, aprovado pela prefeitura, prevê a
construção de cinco prédios de dois andares, além
de reservatórios independentes para cada edifício,
reforma de campo de futebol e construção de uma
praça. A previsão é de que as obras sejam
concluídas no primeiro semestre de 2022.

- Neste governo, as pessoas mais carentes
são prioridade. São as que mais precisam do
Estado, e temos que trabalhar para que, além de
dignidade, tenham as oportunidades para
crescerem por meio do estudo e do trabalho. E
nada mais digno do que ter uma moradia onde
possam criar seus filhos - afirmou o governador
Cláudio Castro.

O secretário Bruno Kazuhiro ressaltou que
este é o objetivo do programa Viver Melhor:

- Vamos levar qualidade de vida para a
população por meio deste programa. O projeto
inclui urbanização de áreas mais degradadas e a
construção de unidades habitacionais, além da
reforma de conjuntos erguidos pelo Estado e a
entrega da escritura definitiva a moradores que
já receberam casas e apartamentos de programas
do governo estadual - explicou Kazuhiro.

Projeto de sinalização - Também na quarta-
feira, foi assinado um Termo de Cooperação
Técnica entre o Instituto Estadual de Engenharia
e Arquitetura (IEEA) e a Prefeitura de Varre-Sai
para a elaboração do projeto de sinalização turística
do município. A iniciativa tem garantido a atração
de turistas a cidades fluminenses, como São Pedro
da Aldeia, que registrou aumento de 30% na

REPRODUÇÃO DA INTERNET

GOVERNO DO ESTADO VAI CONSTRUIR 50
UNIDADES HABITACIONAIS EM VARRE-SAI

Projeto prevê a construção de cinco prédios de dois andares, além de obras de urbanização, em Varre-Sai

ocupação hoteleira após a implantação das placas.
- Todas as cidades fluminenses podem solicitar

projetos por meio de ofício à Secretaria de
Infraestrutura e Obras. Assinamos, na semana
passada, um termo com a Prefeitura de Arraial do
Cabo, por exemplo. Arraial é uma cidade pródiga
em belezas, e o IEEA irá auxiliar no fomento do
turismo, com a sinalização desses atrativos – afirmou
Guilherme Cardoso, presidente do IEEA.

Outras cidades da Região dos Lagos já
encaminharam suas solicitações, entre elas,
Macaé, Araruama e Iguaba Grande. A cidade de
Rio das Flores, no Sul Fluminense, também
aguarda a visita dos técnicos do IEEA. O
cronograma é elaborado pela ordem de chegada
das solicitações. Antes dos técnicos seguirem para
campo, é feita uma análise das plantas
arquitetônicas da cidade.

- Os projetos de placas serão entregues seguindo
um padrão internacional. O Governo do Estado vai
auxiliar as cidades em tudo o que for possível para
que o turista conheça seus atrativos - disse Kazuhiro.

Técnicos do IEEA trabalham ainda na
sinalização dos acessos às Regiões Turísticas do
Estado do Rio de Janeiro, uma parceria com a
Secretaria de Turismo. A primeira região levantada
foi a do Vale do Café.

 O presidente Jair Bolsonaro sancionou
na quarta-feira (12) a Lei 14.151 que garante
à empregada gestante o afastamento do
trabalho presencial durante o período da
pandemia de covid-19, sem prejuízo do
recebimento do salário.

O projeto de lei sobre o assunto, de autoria
da deputada federal Perpétua Almeida
(PCdoB-AC), foi aprovado pelo Congresso
Nacional no dia 15 de abril.

Conforme o texto, a funcionária gestante
deverá permanecer à disposição do empregador
em trabalho remoto até o fim do estado de
emergência em saúde pública.

LEI QUE
DETERMINA

AFASTAMENTO
DE GESTANTE NA

PANDEMIA É
SANCIONADA
Funcionária nessa condição

deverá permanecer em teletrabalho
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 O Governo do Estado, por meio das
secretarias de Planejamento e Gestão e de
Transportes, realizou um evento online para
exposição do projeto de concessão das
rodovias estaduais RJ-122, RJ-158, RJ-160 e
RJ-186 (Eixo Noroeste) e RJ-244.
Representantes de 26 empresas e da
Associação das Empresas de Engenharia do
Rio de Janeiro (AEERJ) conheceram detalhes
do planejamento para as estradas fluminenses.
A RJ-186 é uma importante rodovia do
Noroeste. Com 102 quilômetros de extensão,
liga a divisa com Minas Gerais em Santo
Antonio de Pádua à sede do município de Bom
Jesus do Itabapoana e ainda passa por São
José de Ubá. Em Itaperuna, cruza com a BR-
356. A Rodovia é usada principalmente pelos
itaperunenses que frequentam as praias do
litoral Capixaba.

Foram apresentados resultados dos estudos
técnicos das concessões, com indicação de
parâmetros básicos de engenharia, além de
informações sobre aspectos financeiros e
jurídicos da concessão.

- Esse projeto é de grande importância para
o desenvolvimento do interior do estado e,
consequentemente, para a retomada
econômica liderada pelo governador Claudio
Castro. O trabalho nas rodovias vai reduzir os
custos logísticos e ainda agilizar a mobilidade
– ressaltou o subsecretário de Concessões e
Parcerias, da Secretaria de Planejamento e
Gestão, Thiago Martinho.

Neste primeiro lote, 240 km de estradas do
Norte e Noroeste do RJ serão concessionados,
com previsão de investimento de R$ 1,2 bilhão
e geração de 1.500 empregos diretos e 4.000
indiretos. A cessão será de 25 anos e a previsão
é que a licitação aconteça até o fim do ano.

Consulta pública - O período da Consulta
Pública das rodovias RJ-122, RJ-158, RJ-160
e RJ-186 (Eixo Noroeste) e RJ-244 foi
ampliado e vai até o dia 9 de junho.

Os interessados poderão participar
enviando contribuições e tirando dúvidas sobre
os documentos da licitação. Toda a
documentação e informações estão
disponíveis no site http://www.facilita.rj.gov.br

A Consulta Pública é um procedimento de
participação social nas ações do governo, em
que o cidadão pode dar opiniões, solicitar
informações ou realizar críticas e contribuições
em relação às ações e documentos
apresentados. O Estado analisa e responde
publicamente, por meio de um relatório, a todos
os cidadãos participantes do processo.

Projetos de concessões - A privatização
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, um programa de concessões de
serviços e ativos estaduais que serão
assumidos pela iniciativa privada. São projetos

FOTO: ANDRÉ BRITES

RJ-186 VAI SER PRIVATIZADA E
TERÁ COBRANÇA DE PEDÁGIO

Privatização destas vias faz parte do pacote de projetos que planejam a retomada econômica do Estado

 RJ-186 é uma importante rodovia do Noroeste. Com 102 quilômetros de extensão, liga a divisa com MG em
Pádua à sede do município de Bom Jesus e ainda passa por São José de Ubá. Em Itaperuna, cruza com a BR-356

nas áreas de transporte, urbanismo, meio
ambiente e eficiência energética.

RJ-186 - A RJ-186 é uma importante
rodovia do Noroeste do Estado do Rio de
Janeiro. Com 102 quilômetros de extensão, liga
a divisa com o Estado de Minas Gerais, no
município de Santo Antônio de Pádua, à sede
do município de Bom Jesus do Itabapoana.

Partindo do distrito de São Pedro de

Alcântara, passa pelo distrito de Marangatu,
e pela sede de Santo Antônio de Pádua, onde
cruza com a RJ-116. Logo depois segue pelos
distritos de Ibitiguaçu e Monte Alegre, 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 Espírito Santo.

Em diversos trechos, a rodovia encontra-
se em precário estado de conservação, com
isso fez em que o Governo do estado a
colocasse entre as rodovias que estaram a
ser concessionada.

Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Colaborou com a matéria, André

Brites, da cidade de Bom Jesus do
Itabapoana/RJ - Foto: André Brites
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PENSAMENTO DA SEMANA
  “Acredite que você pode, assim você já está no meio do

caminho”. (THEODORE ROOSEVELT)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 Após desembarcar no PSD, sétimo partido de
sua carreira política, o prefeito do Rio, Eduardo
Paes, confirmou que avalia lançar o advogado
Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), como candidato ao
governo do Rio. Sem descartar um apoio ao
deputado Marcelo Freixo (PSOL), Paes avaliou

que sua ida para o PSD tira o partido dos planos do
governador Cláudio Castro.

 Fel ipe  Santa  Cruz  “é  um nome
excepcional, há muito tempo a gente vem
conversando e ele manifesta interesse de
estar ao meu lado. No momento adequado
a gente pode construir uma candidatura, é
um nome colocado. Não quer dizer que será
ele o candidato. Mas ter um quadro como o

Felipe me acompanhando é uma forma de contribuir com o
processo eleitoral no Rio”, disse o prefeito do Rio.

 A Polícia Federal encaminhou  um pedido de
abertura de inquérito ao Supremo Tribunal Federal
(STF) para investigar o ministro Dias Toffoli por
suspeita de recebimento de repasses ilegais. Com
base no depoimento do ex-governador do Rio de
Janeiro Sérgio Cabral, que em delação premiada
declarou que Toffoli recebeu R$4 milhões para

favorecer dois prefeitos da capital carioca em processos do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pedido foi feito.

 O governador do Rio e com a intenção de
concorrer à reeleição no ano que vem com apoio
do presidente Jair Bolsonaro (sem partido),
Cláudio Castro (PSC) fez ataques ao deputado
federal Marcelo Freixo (PSOL), um possível
adversário na disputa eleitoral de 2022. O
governador afirmou que continuará apoiando

ações policiais e voltou a elogiar o desempenho no
Jacarezinho. Com isso, reforçou laços com o bolsonarismo
e fez a sua fala em oposição ao possível adversário.

 Aliás, Freixo tenta articular uma frente
de partidos de esquerda, e ampliá-la a siglas
de centro, e tem a promessa de apoio a seu
nome pelo ex-presidente Lula (PT). Castro
tem se mostrado alinhado a Bolsonaro, que
já pediu para que deputados estaduais
bolsonaristas da Alerj votem segundo os

interesses do governador.

 As forças políticas dentro do PSOL do  Rio de
Janeiro estão agitadas. Um grupo, aparentemente
majoritário, é a favor de construir uma frente ampla
que atraia o centro democrático para derrotar o
bolsonarismo no estado, bata o atual governador
Cláudio Castro e todos os candidatos que venham a
ser lançados pela direita. O outro grupo, psolista mais

radical, mais à esquerda, é contra esta "Frente" e defende uma
chapa puro-sangue. A primeira corrente, que considera natural
uma aliança com o Partido dos Trabalhadores no Rio - e possível
apoio a Lula no plano nacional -, tem o deputado Marcelo Freixo
como principal líder. O outro grupo traz como cabeça o deputado
federal, Glauber Braga, marido da deputada Sâmia Bomfim.

 O ex-deputado Miro Teixeira (PDT)
continua firme na trincheira a favor da quebra
de patentes de vacinas que possam ser
usadas  imediatamente  no combate  ao
coronavírus. "Há um ano já estava claro que
as patentes das vacinas teriam que ser
consideradas patrimônio da Humanidade.

Defendi-a em vários debates online. Agora chegou o
reforço do Biden", disse ele.

 Tramita na Câmara projeto de lei de
autoria de sete deputados federais que tipifica
o crime de corrupção no setor privado e
propõe prisão de dois a seis anos, além do
pagamento de multa. "É preciso entender que
a corrupção é algo muito ruim em qualquer
ambiente, seja público ou privado", disse o

deputado Paulo Ganime (Novo).

NOTA DE PESAR
 Faleceu na sexta-feira (14) em Itaperuna, o servidor

aposentado do Poder Legislativo, Heliomar Rançato.
Heliomar é mais uma vítima da Covid-19 no Município.
Nossos sinceros sentimentos aos familiares!

E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com
E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com

Heliomar é mais uma vítima da Covid-19

INTERNET 5G
 O Brasil já tem instalada a sua primeira antena rural

destinada à quinta geração de internet (5G). A tecnologia
funcionará, ainda em caráter experimental, na fazenda-
modelo do Instituto Mato-Grossense de Algodão (IMAmt),
em Rondonópolis (MT). A expectativa é que, no futuro,
quando esse tipo de conexão for disponibilizado em larga
escala,  ajude o produtor brasileiro a reduzir custos e ganhar
produtividade, com o auxílio de drones, chips e GPS [sistema
de posicionamento global].

ABATE DE BOVINOS
 Os dados da produção animal para o primeiro

trimestre de 2021 mostram que o abate de bovinos
recuou 10,3%, o de suínos aumentou 4,9% e o de
frangos teve alta de 2,4%, na comparação com o
mesmo período de 2020. É o que mostram os primeiros
resultados da Pesquisa Trimestral do Abate de Animais,
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

SAFRA RECORDE
 A safra brasileira de grãos, cereais e leguminosas deve

atingir o recorde de 264,5 milhões de toneladas em
2021. Com isso, a produção deve superar em 4,1% a de
2020, que somou 254,1 milhões de toneladas. Os dados
constam da estimativa de abril do Levantamento Sistemático
da Produção Agrícola, divulgado hoje(12) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

REPASSE
 O Governo do Estado repassou nesta semana R$ 201

milhões para os 92 municípios fluminenses. O depósito feito
pela Secretaria de Fazenda refere-se ao montante arrecadado no
período de 3 a 7 de maio. Os valores correspondem à distribuição
dos tributos ICMS e IPVA às administrações municipais.

UNIDADES HABITACIONAIS
 O Governo do Estado vai construir 50 unidades

habitacionais no município de Varre-Sai, no Noroeste
Fluminense. Os imóveis fazem parte do programa Viver
Melhor, que prevê ainda obras de urbanização. O terreno
onde serão erguidas as novas unidades, será na localidade de
Santa Rita do Prata.

OPERAÇÃO MICALEA
 A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Micalea,

para investigar a participação de empresários e servidores
públicos municipais suspeitos de desviarem recursos da
merenda escolar no município tocantinense de Formoso do
Araguaia. De acordo com a PF, os indícios dos desvios surgiram
após a identificação de problemas na qualidade da merenda
fornecida aos alunos da rede pública de educação do município.

R$ 160 MILHÕES
EM INVESTIMENTOS

 O aeroporto de Macaé (RJ) vai receber R$ 160
milhões em investimentos para construção de um
novo terminal e ampliação do terminal já existente
na unidade. O anúncio foi feito em coletiva de imprensa
realizada no aeroporto. A empresa que detém a concessão
do aeroporto,  Zurich Airport  Brasi l ,  assumiu a
administração do espaço em 2019 e o contrato vale por
30 anos. As obras de construção do novo terminal devem
começar no próximo ano, segundo a concessionária, e a
expectativa é de entrega em 2023.

ALIÁS...
 Jair Bolsonaro disparou: “Tenho certeza que em 2022,

com o voto auditável, aprovado por vocês, não teremos mais
dúvida na cabeça de qualquer cidadão se o processo foi
conduzido por lisura ou não”, declarou Bolsonaro , apontando
para parlamentares presentes em evento do Ministério do Meio
Ambiente em parceria com a Caixa Econômica Federal. Em tom
enigmático, o presidente disse, sem citar nomes, que pessoas querem
“atropelar o governo” e pediu para ele ser respeitado.

PRISÃO
DOMICILIAR

 O ministro Alexandre
de Moraes,  do Supremo
Tribunal Federal  (STF),
negou o pedido de
revogação da prisão
domicil iar com uso de
tornozeleira eletrônica do
deputado bolsonarista
Daniel Silveira (PSL-RJ),
alvo do inquérito que
investiga os atos
antidemocráticos. Alexandre
de Moraes ainda afirmou
que está em contato com o
presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira (PP-
AL),  para que sejam
adotadas "todas as

providências cabíveis" para
que Silveira exerça o
mandato pelo “Sistema de
Deliberação Remota”
(SDR).

Daniel Silveira (PSL)

ADOTE UM PARQUE
 A Caixa  Econômica  anunciou   adesão  ao

programa Adote um Parque, do Ministério do Meio
Ambiente. O banco controlado pelo governo federal se
comprometeu a investir R$ 150 milhões para proteção
de 3,5 milhões de hectares de floresta na Amazônia.

COVID-19
 O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou nas

redes sociais o calendário de vacinação contra a
covid-19 para a próxima semana, começando no dia
17 de maio, até o mês de outubro. Na publicação, estão
contemplados ,  a lém dos  grupos  pr ior i tár ios ,
pessoas com idades entre 59 e 18 anos.

NA PRAÇA
 Segundo o estudo da QuiteJá, que ouviu cerca de

1.030 usuários da plataforma com idades entre 18 e 60
anos, de todos os estados brasileiros, as preocupações
econômicas e sanitárias impactam diretamente na
expectativa de compras dos brasileiros: 25,6% dos
entrevistados disseram que não  compraram presentes
para o Dia das Mães.

VOTO
AUDITÁVEL

 O presidente Jair
Bolsonaro (foto) em
pronunciamento no Palácio
do Planalt defendeu o fim do
uso das urnas eletrônicas
nas eleições e pediu o uso
do “voto auditável”. Sem
apresentar provas de fraude
eleitoral, declarou que adotar
esse novo modelo traria
“lisura” ao processo.
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 Sérgio Cabral disse em sua delação
premiada que Dias Toffoli recebeu R$ 3 milhões
para alterar seu próprio voto e mais R$ 1 milhão
para conceder uma liminar, em benefício de dois
prefeitos fluminenses que apresentaram
recursos ao Tribunal Superior Eleitoral, revela
a Crusoé.

Cabral afirma que o ministro teria recebido
R$ 1 milhão para conceder uma liminar para a
ex-prefeita de Bom Jesus de Itabapoana/RJ,
Branca Motta, em 2014 e R$ 3 milhões foram
pagos para Toffoli alterar seu próprio voto e
reverter a cassação de mandato do prefeito de
Volta Redonda, Antônio Francisco Neto.

O relato está num dos anexos da delação
que embasou o pedido da Polícia Federal para
investigar o ministro por suposta venda de
decisões judiciais.

Segundo Cabral, os R$ 3 milhões foram
pagos para Toffoli alterar seu próprio voto e
reverter a cassação de mandato do prefeito de
Volta Redonda, Antônio Francisco Neto. O
pagamento, segundo Cabral, foi
operacionalizado pela estrutura de recursos
ilícitos de Luiz Fernando Pezão.

Num primeiro julgamento do caso, em abril
de 2015, Toffoli havia votado contra Francisco
Neto, mas no julgamento do recurso, em junho,
escreveu que era o caso de “reenquadramento”
e “revaloração” das provas. O placar virou, e
o prefeito de Volta Redonda reverteu a
cassação.

No outro caso de suposta venda de decisão
judicial de Toffoli, Cabral afirma que o ministro
teria recebido R$ 1 milhão para conceder uma
liminar para a ex-prefeita de Bom Jesus do
Itabapoana/RJ, Branca Motta, em 2014.

COM INFORMAÇÕES DO SITE O
ANTAGONISTA/CRUSOÉ
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Ex-prefeita de Bom Jesus de Itabapoana, Branca Motta foi citada na delação de Cabral. No detalhe da foto, o
ex-prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto também teve o seu nome envolvido na delação do ex-governador

EX-PREFEITOS NETO E BRANCA MOTTA
CITADOS EM DELAÇAO DE SÉRGIO CABRAL

 Morreu na sexta-feira (14) o ex-deputado
estadual Jorge Picciani, de 66 anos. Ele estava
internado no Hospital Vila Nova Star, da Rede
D’Or, em São Paulo, onde fazia um tratamento
de câncer.

Picciani foi presidente da Assembleia
Legislativa do RJ (Alerj).

Carreira - Em 1990, Picciani conquistou o
primeiro de seus seis mandatos como deputado
estadual. Passou por todos os cargos importantes
do Legislativo, até se eleger, por quatro mandatos
consecutivos, presidente da Alerj (2003-2010).
Em 2015, após ficar quatro anos afastado, voltou
a ocupar o cargo.

Em 2010, Picciani disputou uma cadeira do
Senado. Obteve 3.048.034 de votos e, por uma
pequena diferença do segundo colocado (0,8%),
não atingiu seu objetivo.

Entre 2011 e 2014, se dedicou à vida
empresarial e presidiu o PMDB-RJ.

Candidato nas eleições de 2014 a deputado
estadual, Picciani recebeu 76.590. Foi a nona
maior votação no Estado do Rio e a terceira do
PMDB-RJ.

De volta à Alerj, reassumiu a presidência em
2015, com 65 dos 70 votos dos deputados
estaduais. Seu primeiro ato foi propor um pacote
de medidas de transparência e austeridade, entre
eles a redução do auxílio-educação, que passou
a ser estendida a alunos de escolas públicas.

Nos primeiros 20 anos como deputado, ele
só se afastou uma vez do Legislativo: em 1993,
foi convidado pelo então governador Leonel
Brizola para assumir a Secretaria Estadual de
Esportes e Lazer e a presidência da Suderj.

Formado em contabilidade pela UERJ e em
estatística pela Escola Nacional de Estatística,
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MORRE JORGE PICCIANI, EX-PRESIDENTE DA ALERJ

Ele estava internado em um hospital em São Paulo, onde fazia um tratamento de câncer

Jorge Picciani nasceu no dia 25 de março de
1955 e era pecuarista há 30 anos. O grupo Monte
Verde, que ele presidia, é uma referência na área
de reprodução assistida de gado Nelore e GIR

leiteiro no Brasil.
Picciani era casado com Hortência Oliveira

Picciani e tinha quatro filhos: o deputado federal
Leonardo Picciani; o deputado estadual Rafael

Picciani; o zootecnista Felipe, que presidiu a
Associação Nacional de Criadores de Nelore
e cuida dos negócios da família; e o caçula
Arthur.



PÁGINA 715 DE MAIO DE 2021 O ITAPERUNENSE

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

 Turma, videoconferência e chat para tirar
dúvidas ao vivo. Desde quinta-feira, 13, quando
acabouo período de revisão de conteúdos da
rede estadual de ensino, professores e alunos
poderão utilizar as novas funções dentro do
aplicativo de aula remota, o Applique-se. Ao
longo do primeiro mês de uso, a plataforma
poderá abarcar até 800 mil usuários em tempo
real por dia, com uma rotina escolar virtual,
como se docentes e estudantes estivessem
presentes em sala. Já é possível atualizar o
aplicativo na loja virtual (Android) e, em breve,
será disponibilizado no sistema iOS (iPhone).

O app também oferecerá a função de
Sistema de Tarefas, no modelo já empregado
pelos professores dentro do Google Classroom,
que disponibilizará uma aba para exercícios e
avaliações. Vídeos gravados pelos professores,
obras audiovisuais, textos e links para sites
poderão ser adicionados aos conteúdos das
atividades pedagógicas. A navegação no celular
segue gratuita para o usuário.

O primeiro mês com as novas funções será
de capacitação dos docentes e adequação da
rede ao app. De acordo com o secretário de
Estado de Educação, Comte Bittencourt, o
"upgrade" no aplicativo faz parte da estratégia
da Secretaria de Educação de qualificar a
experiência do ensino remoto de professores e
alunos, a partir do 2º bimestre do ano letivo.

- A atualização do aplicativo com as novas
funções faz parte da estratégia do Governo do
Estado de oferecer ferramentas para que os
professores possam transmitir o conteúdo, e os
alunos tenham uma experiência de ensino mais
qualificada durante a pandemia. O mês de maio
vai ser de adequação da rede – afirma.

Videoconferência - As direções das
escolas irão se organizar para que as aulas
remotas aconteçam como se fossem em sala:
o aluno entrará em sua turma no turno que está
matriculado, e o professor, no ambiente virtual
no seu horário. Cada docente poderá utilizar
até 2h30min de tempo de videoconferência –
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ESTUDANTES PODERÃO TER AULAS E
TIRAR DÚVIDAS NO 'APPLIQUE-SE' AO VIVO

Professores e alunos conseguirão utilizar novas funções no aplicativo de ensino remoto

por turma/semana – dentro do app, podendo
planejar sua estratégia pedagógica e utilizar a
ferramenta de acordo.

Segundo bimestre do ano letivo começa
agora - O início do ano letivo de 2021 foi
dedicado à revisão dos conteúdos de 2020,
primeiro ano da pandemia. A partir do dia 13
de maio, os alunos passam a aprender os temas
da série em que estão matriculados e podem
buscar os livros didáticos nas escolas, por meio
de agendamento direto com a direção da

unidade.
Além desse material, os estudantes

também têm disponíveis as Orientações de
Estudos (OEs), videoaulas e podcasts de
todas as disciplinas dos Ensinos Fundamental
e Médio e também da Educação de Jovens e
Adultos (EJA) dentro do aplicativo.

Aulas híbridas - Nesta semana, 207
escolas estaduais de 12 municípios
fluminenses estão com aulas no ensino
híbrido (presencial e remoto). São eles: São

Gonçalo, Niterói, Araruama, Barra Mansa,
Itaboraí, Macaé, Pinheiral, Porto Real,
Quissamã, Rio Bonito, Saquarema e Volta
Redonda.

As unidades escolares oferecem atividades
pedagógicas presenciais, conforme prevê a
Resolução nº 5.930, publicada no dia 23 de abril,
que estabeleceu protocolos e orientações
complementares para o atendimento nas
unidades escolares públicas e privadas do
sistema estadual de ensino.

 “É preciso amar as pessoas como se
não houvesse o amanhã”. Foi com esse
trecho da música da banda Legião Urbana
que a aposentada Cibele Lapa da Silva
Paranhos ,  de  63  anos ,  começou a
descrever a história da sua filha, Mariana
da Silva Paranhos, morta aos 22 anos em
um acidente de trânsito em 2011. Mariana
faz parte da cruel estatística das mortes
v io len tas  provocadas  pe lo  t râns i to .
Segundo dados do Instituto de Segurança
Pública (ISP), a cada dia da última década
no estado, sete pessoas morreram e 100
ficaram fer idas  no es tado do Rio de
Janeiro.

No mês em que o mundo inteiro chama
atenção para o alto índice de mortes e
feridos no trânsito, o Governo do Estado,
por meio do Detran.RJ, adota a campanha
Maio  Amare lo ,  usando  a  hash tag
#VAINARESPONSA em todas as ações
de educação no trânsito realizadas neste
per íodo .  É  uma forma de  a le r ta r  a
população para os cuidados que todo
cidadão deve ter com o trânsito. Além do
Detran, a Operação Lei Seca também está
nas ruas para conscientizar as pessoas dos
riscos da mistura do álcool com a direção.

Dona Cibele é uma apoiadora do Maio
Amarelo. A perda da filha é uma força
para ela lutar contra a violência no trânsito.
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GOVERNO DO RJ ALERTA PARA A SEGURANÇA NO
TRÂNSITO COM A CAMPANHA MUNDIAL MAIO AMARELO

Vítimas transformam a dor em força para conscientizar a população

- A gente aprende a viver com a dor.
Eu transformei a minha dor em amor. Hoje,
sou mãe de anjo. Minha filha foi atropelada
por um carro,  na Avenida Presidente
Vargas. A velocidade do veículo era tão
grande que ela foi arremessada longe e
morreu na hora. Com o tempo e apoio
emocional ,  a  ace i tação  ve io  –  d iz  a
aposentada.

O tempo ajuda a esquecer algumas
dores .  Mas  o  apoio  emociona l  é
fundamental, como confessa Dona Cibele.
Para tentar amenizar a dor,  o Detran
também oferece,  de forma gratui ta  e
contínua, o serviço de apoio emocional e
assistencial às pessoas que sofrem as
consequências da violência no trânsito,
sejam como vítimas ou como membros da
família. O serviço do Núcleo de Apoio à
Ví t ima de  Trâns i to  (Navi )  pode  ser
solicitado pelo telefone (21) 2332-0471 ou
pelo e-mail navi-dpvat@detran.rj.gov.br.

Agente de Educação da Operação Lei
Seca, Bruno Roberto Flórido Dutra, de 40
anos, também faz parte desses dados. Há
22 anos, ele se envolveu em um acidente
que o deixou paraplégico. Com o intuito de
alertar outros jovens, Bruno usa o seu
exemplo, há 12 anos, para conscientizar
outras pessoas sobre a perigosa mistura de
álcool e direção.

- Eu tinha acabado de ganhar uma moto.
Estava com 18 anos apenas! Depois de
beber à noite inteira com os amigos, fui
embora dirigindo e acabei batendo atrás de
um caminhão. Fraturei a vértebra e fiquei
paraplégico. No meu caso eu não fui
vítima, eu fui o causador do acidente. Uso
a minha história para conduzir o meu
trabalho na Operação Lei Seca. Acredito
que estou contribuindo para que menos
pessoas sejam vítimas dos acidentes do
trânsito – destaca Bruno.

Oitava edição do Maio Amarelo - A
pr imei ra  ed ição  do  Maio  Amare lo

aconteceu em 2014, com base em uma
resolução da Assembleia Geral das Nações
Unidas (ONU), que definiu o período entre
2011 e 2020 como a "Década de Ações
para a Segurança no Trânsito". Maio foi
escolhido por ter sido o mês em que a
resolução da ONU foi publicada, em 11 de
maio de 2011.

Os úl t imos dados divulgados pela
Organização Mundial da Saúde (OMS),
re fe ren tes  a  2018,  mos t ram que  os
acidentes de trânsito matam cada vez mais
pessoas em todo o planeta. São, em média,
cerca de 1,35 milhão de óbitos por ano.
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 Fortalecer o futuro dos jovens do Rio de
Janeiro. Esse é o objetivo da parceria que está
começando entre a Secretaria de Estado de
Esporte, Lazer e Juventude e o Conjuve -
Conselho Nacional de Juventude, por meio do
programa Juventude Empreendedora. Jovens
entre 17 e 29 anos de todo o Estado poderão
se inscrever até o dia 28 de maio e participar
do curso de capacitação para criar do zero ou
aprimorar o seu próprio negócio. Em virtude
da pandemia da Covid-19, a necessidade desse
tipo de atenção se tornou ainda mais urgente
para jovens que estão iniciando seus
empreendimentos. As inscrições já estão
abertas e podem ser realizadas de forma on-
line pelo site: https://
www.juventudeempreendedora.com

- Mesmo com a pandemia, que nos trouxe
tantas restrições, a Superintendência da
Juventude viabilizou essa parceria para que
possamos dar suporte e apoio aos nossos jovens
que já vinham atuando em seu próprio negócio
ou àqueles que, devido a esse momento de
calamidade pública, precisaram buscar outras
fontes de renda e entre elas, o
empreendedorismo - explicou Leandro Alves,
secretário de Estado de Esporte, Lazer e
Juventude.

As aulas online serão realizadas de 24 a 28
de maio, das 19h às 22h, sendo as inscrições
aceitas até o dia da última aula. O programa
será dividido em onze etapas, em que serão
abordados temas como finanças, comunicação
online e offline, gestão de pessoas, entre outros,
e contará com a participação de monitores
preparados, além de metodologia exclusiva e
um negócio por aluno. A iniciativa ainda irá
sugerir dicas e oferecer guias práticos para
auxiliar os jovens neste momento de crise.

- Essa parceria vai possibilitar que muitos
jovens que começaram seus negócios durante
a pandemia consigam prosperar e superar a
crise, não perdendo as esperanças. Já aqueles
que sonham em ser donos do seu próprio
negócio, poderão começar de uma forma mais
estruturada e contando com o apoio de diversos
especialistas - afirma Laís Hartmann,
Superintendente de Juventude.
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Juventude Empreendedora vai ofercerer curso de capacitação para público de 17 a 29 anos

PROGRAMA DÁ APOIO A JOVENS
PARA ABRIR OU APRIMORAR NEGÓCIOS

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

222222222299999-578899999-578899999-578899999-578899999-5788
www.casadosfiltrosrj.com.br
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 Após a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) orientar a suspensão da
vacinação de gestantes com o imunizante Oxford/
AstraZeneca, o Ministério da Saúde confirmou a
suspensão para este segmento e para puérperas
com o imunizante da marca.

No caso das vacinas Coronavac e da Pfizer, o
Ministério autoriza o uso apenas nos casos de
mulheres com comorbidades. Aquelas que não
apresentarem condições de saúde enquadradas
nesta categoria não deverão ser imunizadas.

Mesmo com a decisão, o ministro da Saúde,
Marcelo Queiroga, reforçou a importância das
vacinas, inclusive da Oxford/AstraZeneca. “Quero
reiterar a confiança na segurança e eficácia nestas
vacinas. Todo programa de vacinação é
coordenado por uma equipe técnica com suporte
de câmara técnica dos mais renomados
especialistas do Brasil”, disse.

A medida anunciada ocorreu após a pasta ter
sido informada do episódio de uma gestante que
teria morrido após ter recebido a vacina Oxford/
AstraZeneca. Contudo, em entrevista coletiva,
representantes do Ministério e especialistas do
comitê do Programa Nacional de Imunizações
(PNI) alertaram que o caso está em investigação
e ainda não foi confirmada se a causa  do óbito
está relacionada ao imunizante.

“Ficamos chateados com essa perda. Mas ainda
não está claro que a vacina tenha sido a causa
desta trombose. Estamos examinando detalhes de
todo o prontuário para que a gente chegue a uma
conclusão e esclareça a todos. Por isso mesmo
que estamos esperando exames para orientarmos
de uma forma tranquila”, declarou o professor titular
da USP e diretor do Laboratório de Imunologia do
Incor, Jorge Kalil.

Kalil contou que a orientação do comitê de
especialistas para iniciar a vacinação de gestantes
e puérperas se deveu ao fato de que estava havendo
aumento do número de mortes por covid-19 dentro
deste grupo e que, diante do cenário epidemiológico,
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SAÚDE SUSPENDE VACINAÇÃO
DE GESTANTES COM ASTRAZENECA

Covid-19: Saúde suspende vacinação de gestantes com AstraZeneca

 Luiz Edson Fachin autorizou na terça-
feira  (11),  que José Carlos de Melo,
empresário itaperunense, cumpra prisão
domiciliar.

O ministro do STF acolheu solicitação da
defesa, que alegava que Melo havia sido
diagnosticado com Covid há 40 dias e é
cardiopata.

Na decisão, o ministro do STF, Edson
Fachin determinou que José Carlos de
Melo use tornozeleira eletrônica e que a
prisão domiciliar seja reavaliada a cada dois
meses.

Melo se entregou à polícia três dias após
a operação Tris In Idem, em agosto de
2020. 

FACHIN CONCEDE PRISÃO
DOMICILIAR A JOSÉ CARLOS DE MELO

Empresário Itaperunense José Carlos de Melo está em prisão domiciliar
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os benefícios superavam os riscos.
O secretário de atenção primária à Saúde do

Ministério da Saúde, Raphael Parente, explicou que
a avaliação entre riscos e benefícios é comum em
um processo de vacinação, ainda mais em um
momento como o da pandemia, com novos
imunizantes.

“Ainda não há estudos de alto nível de
evidências. Mas a gente nota um aumento grande

de óbitos [de gestantes]. Este cenário fez com que
o PNI [Programa Nacional de Imunização] tenha
decidido por unanimidade pelos estudos e cenário
epidemiológico que o risco-benefício favorecia a
imunização”, comentou o secretário.

A coordenadora do PNI, Francieli Fantinato,
informou que ainda não foi definido protocolo para
o caso das gestantes e puérperas que tomaram a
primeira dose. Uma nota técnica deverá ser

divulgada até o fim da semana. Enquanto isso, a
orientação é que essas não recebam a segunda
dose.

Ela acrescentou que a orientação pode ser
revista diante das conclusões da investigação sobre
o caso da gestante morta e do avanço dos casos e
mortes da pandemia. “À luz do cenário
epidemiológico essa orientação pode ser alterada”,
sublinhou.
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