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WITZEL SOFRE IMPEACHMENT POR
CORRUPÇÃO NO GOVERNO DO RIO

 A Prefeitura de Itaperuna, através da
Secretaria Municipal de Saúde, vem se
estruturando e planejando levar os serviços
de pré-natal para os bairros e distritos. O
Programa de Atenção Integral à Saúde da
Mulher (PAISM) já está realizando
capacitação junto a médicos e enfermeiros,
visando a descentralização do atendimento,
que será efetuado nas UBS (Unidade Básica
de Saúde). Maria Inês Monteiro Costa,
subcoordenadora administrativa do PAISM,
destacou a necessidade de realizar a
descentralização. “A descentralização é
necessária e uma recomendação do Ministério
da Saúde. Temos gestantes residentes em Boa
Ventura, ou no Bairro Cehab, por exemplo,
que precisam vir ao Centro de Saúde Dr. Raul
Travassos, para fazer uma consulta”,
comenta. PÁGINA 10
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Maria Inês (segunda, da direita para esquerda), subcoordenadora administrativa do
PAISM, informou que a partir de maio serão realizados encontros para a capacitação prática

BANCO DO BRASIL
PRETENDE LEVAR WI-FI
GRATUITO A MUNICÍPIOS

 Três meses após o fechamento de parceria
com o Ministério das Comunicações para expandir
o Programa Wi-Fi Brasil, o Banco do Brasil (BB)
anunciou o número de localidades que devem ser
beneficiadas. Segundo a instituição financeira, até
500 municípios do interior receberão pontos
gratuitos de internet de alta velocidade, elevando
para cerca de 3,5 mil o número de cidades
atendidas pelo programa. Operando via satélite,
em localidades sem acesso a fibra óptica, os pontos
de internet serão instalados com patrocínio do
Banco do Brasil, de preferência próximo a
correspondentes bancários. PÁGINA 7
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Ação integra parceria entre
banco e Ministério das Comunicações

SECRETARIA DE SAÚDE QUER LEVAR PRÉ-NATAL
PARA BAIRROS E DISTRITOS DE ITAPERUNA/RJ

Por unanimidade, Tribunal Especial Misto decide afastar Wilson Witzel do cargo de
governador. TEM decide inabilitá-lo para o exercício de função pública por cinco anos

PÁGINA 11
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SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA DIVULGA 413
OPORTUNIDADES DE EMPREGO NO ESTADO DO RIO

 A Secretaria de Estado de Trabalho e
Renda (Setrab) divulga, esta semana, 413
oportunidades, por meio do Sistema Nacional
de Emprego (Sine), para as regiões
Metropolitana, Médio Paraíba, Norte
Fluminense e Serrana do estado.

O Sine realiza uma análise comparativa do
perfil profissional de cada candidato
cadastrado com a vaga disponibilizada pelo
contratante. Por isso, é importante que o
cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.
Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é
necessário ir a uma unidade mais próxima do
Sine, portando seus documentos de
identificação civil, carteira de trabalho e
comprovante de residência.

Vagas por região
Na Região Metropolitana, são oferecidas

314 oportunidades. Destas, 210 vagas são para
atuar como operador de telemarketing, tendo
como pré-requisito o Ensino Médio completo.
Além destas, também existem vagas para
vendedor, biomédico, operador de caixa, entre
outras.

Moradores da Região Serrana podem se
candidatar a uma das 36 vagas oferecidas.
Entre elas, vagas para ajudante de cozinha,
atendente de loja, mecânico, supervisor de
manutenção de reparação de veículos, entre
outras.

Na Região do Médio Paraíba existem 28
vagas. Entre as funções estão oportunidades
para engenheiro, encarregado de obras,
técnico de refrigeração, analista de recursos
humanos, entre outras.

Na Região Norte Fluminense são
divulgadas 35 vagas para trabalhar embarcado,
em Macaé, para as funções de chefe de
cozinha, cozinheiro, saloneiro e taifeiro.

Cadastro  - Para consultar as

Há vagas disponíveis nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba,
Norte e Serrana do estado. Saiba como concorrer a uma delas
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oportunidades e as informações sobre
remuneração e exigências de cada função, o
candidato deve ser cadastrado no programa
Sine e realizar a consulta de maneira

presencial em uma unidade da rede ou pelos
seguintes canais digitais:
empregabrasil.mte.gov.br ou aplicativo Sine
Fácil.

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

MP QUE PERMITE RENEGOCIAR DÍVIDAS
DE FUNDOS REGIONAIS É APROVADA

 A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória
que prevê a concessão de descontos em renegociações de
dívidas perante os fundos de investimento da Amazônia (Finam)
e do Nordeste (Finor), prevendo a extinção desses fundos após
o cumprimento de suas obrigações. O texto segue para o
Senado.

Editada em dezembro do ano passado pelo governo, a
Medida Provisória 1017/20 prevê índices de até 15% e até
10% para a quitação e a renegociação de dívidas. Durante a
sessão, parlamentares chegaram a aprovar o texto proposto

pelo relator, deputado Danilo Forte (PSDB-CE), que previa
descontos de 70% a 80% para essa renegociação e quitação.
No entanto, destaques apresentados retomaram os percentuais
previstos na MP.

O texto aprovado retirou a possibilidade de as empresas
excluírem o ganho com a redução do saldo devedor da dívida
da base de cálculo de tributos como o Imposto de Renda, a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e o PIS/
Cofins. Em outro destaque, os parlamentares retiraram do texto
a autorização para o Ministério do Desenvolvimento Regional
extinguir os fundos após a quitação das dívidas.

Para participar, as empresas devem ter recebido o
Certificado de Empreendimento Implantado (CEI); estarem
com projetos em implantação regular ou terem tido incentivos
financeiros cancelados por fatores externos.

A renegociação de dívidas permite ao devedor limpar seu
nome perante as instituições bancárias e retirar possíveis
restrições para tomada de crédito em outras modalidades
oferecidas.

Inadimplência - Ao justificar a edição da medida, o governo
alegou que o índice de inadimplência das carteiras de
debêntures do Finam e Finor chega a 99% "em consequência
da complexidade do sistema, da alta carga moratória de juros
e da insegurança jurídica causada por várias mudanças legais,
principalmente entre 1991 e 2000".

Atualmente, a dívida de empreendedores com os dois fundos
chega a R$ 49,3 bilhões. A meta do governo é atender mais de
1,7 mil empresas e renegociar entre R$ 1,5 bilhão e R$ 5 bilhões,
com retorno para os fundos de R$ 400 milhões a R$ 1 bilhão.

Edição: Pedro Ivo de Oliveira

Governo estima que inadimplência no setor chegue a 99%
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GOVERNO DO ESTADO DO RJ RETOMA
CRÉDITO CONSIGNADO PARA SERVIDORES

 O Governo do Estado retomou o
serviço de crédito consignado, na quarta-
feira (28), e lança o RJeConsig, novo portal
de empréstimos para servidores ativos,
inativos, pensionistas e beneficiários do
Previ-Banerj (veja abaixo como acessar).
A tecnologia mostra a margem consignável
e um ranking com as melhores taxas de
várias instituições financeiras, permitindo a
contratação da modalidade de crédito direto
pelo site ou pelo aplicativo eConsig. Ao todo,
serão 440 mil beneficiados.

- Neste momento de pandemia, há uma
grande demanda por parte dos servidores
para terem acesso ao consignado, que é um
empréstimo mais acessível. Trabalhamos
muito para chegar a  esta  solução e
acreditamos que a plataforma digital chega
para facilitar a vida das pessoas - afirmou
o governador em exercício Cláudio Castro.

Após um período de implantação de cerca
de 30 dias, o serviço está sendo retomado.
O servidor poderá também renegociar
consignados e fazer a portabilidade para o
portal. Além disso, o Governo do Estado vai
regularizar os descontos consignados dos
servidores. Os débitos serão realizados a
partir da próxima folha de pagamento,
segundo os contratos firmados com os
bancos, visando a reduzir a inadimplência
por conta do tempo de inatividade.

- Sabemos da urgência dos servidores e,
com este serviço, eles vão voltar a ter
acesso a taxas mais baixas e prazos mais
confortáveis - explicou o secretário de
Estado da Casa Civil, Nicola Miccione.

Acesso - No novo portal, o servidor
deverá buscar a "Senha Provisória" no
site www.servidor.rj .gov.br,  na opção

Interessados poderão simular e solicitar a contratação de empréstimos direto na plataforma RJeConsig
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“Contracheque”.  Já os inat ivos e
pensionistas do RioPrevidência deverão
acessar  o
s i t e  w w w. r i o p r e v i d e n c i a . r j . g o v. b r  e
consultar também na área de Contracheque.

Com a senha provisória em mãos, basta
entrar  no Portal  RJeConsig através
do l inkht tps : / /por ta l .econs ig .com.br /
rjeconsig/servidor e fazer o login com CPF.
Para ex-participantes e beneficiários do Previ

Banerj, o acesso é pelo endereço https://
portal.econsig.com.br/previbanerj/servidor.

Todas as informações sobre a retomada
do crédito consignado estão disponíveis
em www.servidor.rj.gov.br.

 A subsecretaria de Posturas de Campos,
no Norte Fluminense, flagrou um esquema de
venda de lugares na fila para vacinação contra
a Covid-19 na Unidade Básica de Saúde
(UBS) de Poço Gordo, na Baixada Campista.

De acordo com o subsecretário de
Posturas, Jackson Souza, os agentes
chegaram ao local após receberem denúncias
sobre o esquema. Eles encontraram cadeiras
e caixotes marcando lugares na fila para a
vacinação, mas nenhuma pessoa suspeita de
estar praticando a ação foi encontrada.

“Fomos até o endereço, recolhemos 12
cadeiras e 10 caixotes que estavam 'marcando
lugar' na fila. Reorganizamos o local e a
população foi orientada a denunciar caso
aconteça venda de lugares”, destacou Jackson
Souza.

Ainda de acordo com o subsecretário,
durante a ação, pessoas que estavam no local
gritavam frases como “a mamata acabou” e
“ninguém vai vender mais fichas”.

A subsecretaria de Posturas recebe
denúncias por  meio do telefone (22)
98168-3645. "Em caso de denúncias,
ações como essas serão realizadas por
todo  munic íp io  pa ra  co ib i r  t a i s
procedimentos", reforçou.

FISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃOFISCALIZAÇÃO
FLAGRA ESQUEMAFLAGRA ESQUEMAFLAGRA ESQUEMAFLAGRA ESQUEMAFLAGRA ESQUEMA

DE 'VENDDE 'VENDDE 'VENDDE 'VENDDE 'VENDA DEA DEA DEA DEA DE
LLLLLUGAR' NUGAR' NUGAR' NUGAR' NUGAR' NA FILAA FILAA FILAA FILAA FILA

PPPPPARA ARA ARA ARA ARA VVVVVAAAAACINCINCINCINCINAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO
CONTRA CONTRA CONTRA CONTRA CONTRA A COA COA COA COA COVID-VID-VID-VID-VID-

19 EM CAMPOS19 EM CAMPOS19 EM CAMPOS19 EM CAMPOS19 EM CAMPOS
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TRABTRABTRABTRABTRABALHANDO EM ITALHANDO EM ITALHANDO EM ITALHANDO EM ITALHANDO EM ITAPERAPERAPERAPERAPERUNUNUNUNUNAAAAA

 A Prefeitura de Itaperuna, através
da Secretaria Municipal de Agricultura,
segue trabalhando diariamente buscando
atender a produtores rurais do município,
com inúmeros tipos de serviços, bem como
disponibilizando profissionais e técnicos,
que contribuem significativamente com o
desenvolvimento do agronegócio na região.

Recentemente uma das equipes da
Secretaria esteve na localidade do Bambuí,
preparando o solo para o plantio de tomate.
Também foram realizados serviços de
recuperação de  es t radas  v ic inais  no
Sapezal, bem como na Estrada da Batalha,
no 2° distrito, e adjacências.

Ainda foi realizada a preparação do solo
para plantio de mandioca na localidade do
Feijão Queimado.

A Secretaria Municipal de Agricultura
em uma parceria com o SENAR Rio e
Sindicato Rural vem promovendo uma série
de treinamentos para produtores rurais,
oferecendo cursos como, alimentação de
inverno para bovino de leite e corte;
criação de bezerras e novilhas de leite;
inseminação ar t i f ic ia l  para  bovinos;
t ra tor is ta  agr ícola  (operação e
manutenção); operação e manutenção de
roçadeira;  operação e manutenção de
motosserra; e outros mais.

De acordo com Sérgio  Zampiér,
secretário Municipal de Agricultura, além
das atividades rotineiras da Secretaria, o
s is tema de  busca  por  parcer ias ,  tem
ajudado consideravelmente ao homem do
campo.

“Nós apostamos em parcerias, buscando

Secretaria de Agricultura de Itaperuna prepara solo para plantio de tomate
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criar alternativas com baixo custo e que
possam ser eficientes para os nossos
produtores  rura is .  Além disso ,
d isponibi l izamos diar iamente  nossa
estrutura, com maquinário, técnicos e

profissionais que colaboram efetivamente
com o homem do campo.  O prefe i to
Alfredão sempre nos recomenda prioridade
absoluta no atendimento aos produtores e
nós seguimos essa determinação, todos os

dias. Mesmo diante de todas as dificuldades, nós
buscamos atender a todos que nos procuram de
forma eficiente. É preciso valorizar o trabalhador
do campo, que coloca o pão diário em nossa mesa”,
finaliza Zampiér. DECOM/ITAPERUNARJ

 O presidente do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) , ministro Humberto Martins, autorizou  a
retomada das obras do Museu Nacional da Bíblia,
cuja construção encontra-se paralisada em Brasília.

A obra foi interrompida por força de uma
decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios (TJDFT), que havia atendido a um
pedido da Associação Brasileira de Ateus e
Agnósticos ( Atea ). Para a entidade, o uso de
recursos públicos pelo governo local na obra fere
o princípio do estado laico.

O governo do Distrito Federal recorreu então
ao STJ. O executivo local negou que o novo
museu possa ser considerado templo religioso e
alegou que a instituição tem cunho cultural e
educativo. Outro argumento foi o de que a
paralisação das obras causa prejuízos econômicos
a setores como o da construção civil e do turismo,
afetando a geração de empregos em meio à
pandemia da covid-19.

Ao liberar a construção, o presidente do STJ
garantiu não haver nenhuma irregularidade. “O fato
de o nosso país ser laico não obsta que museus
possam ser construídos para tratar de fenômenos
culturais religiosos”, escreveu Martins.

STJ STJ STJ STJ STJ AAAAAUTUTUTUTUTORIZAORIZAORIZAORIZAORIZA
USO DE DINHEIROUSO DE DINHEIROUSO DE DINHEIROUSO DE DINHEIROUSO DE DINHEIRO

PÚBLICO PPÚBLICO PPÚBLICO PPÚBLICO PPÚBLICO PARAARAARAARAARA
CONSTRUÇÃO DOCONSTRUÇÃO DOCONSTRUÇÃO DOCONSTRUÇÃO DOCONSTRUÇÃO DO
MUSEU DMUSEU DMUSEU DMUSEU DMUSEU DA BÍBLIAA BÍBLIAA BÍBLIAA BÍBLIAA BÍBLIA

OBRA, QUE HAVIA SIDO
INTERROMPIDA POR DECISÃO DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF APÓS
SOLICITAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

BRASILEIRA DE ATEUS E AGNÓSTICOS,
SERÁ RETOMADA APÓS DECISÃO DO

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
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PENSAMENTO DA SEMANA
  “Uma vida não questionada não merece ser

vivida.” (PLATÃO)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 O vereador Alailton Pontes De Souza (MDB),
o “Lalá”, vem mostrando da Tribuna da Câmara
de Vereadores de Itaperuna porque foi eleito
novamente vereador. Experiente, “Lalá” que já
foi secretário municipal, sabe das demandas que
tanto um vereador quanto um secretário municipal
precisa para realizar um bom trabalho, seja no

Legislativo ou no Executivo. Sempre atento, “Lalá”
demonstra conhecimento e sabedoria ao lidar com situações
no cotidiano de matérias no Plenário da Casa de Leis.

 O Superior Tribunal de Justiça (STF)
determinou que a ação de corrupção contra o
ex-deputado estadual Coronel Jairo seja julgada
por um novo juiz. A ação que já tramita há mais
de dois anos na Justiça, terá um julgamento
começando do zero. Em 2018, Coronel Jairo era
deputado estadual e foi um dos presos na

Operação Furna da Onça, que apontou a compra do
parlamentar por R$ 50 mil, em troca de votos favoráveis
ao grupo político do ex-governador Sérgio Cabral.

 O Programa Educacional de Resistência às
Drogas (Proerd), ministrado por agentes da
Polícia Militar em escolas, pode se tornar
permanente. É o que propõe o projeto de lei 1.413/
19, do deputado Coronel Salema (PSD), que
altera a Lei 8.480/20, que tornou o programa
obrigatório em todo o estado. A medida será

votada em discussão única pela Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

 O presidente Jair Bolsonaro assinou a
medida provisória (MP) que viabiliza a retomada
do Programa Emergencial de Manutenção do
Emprego (BEm), que permite a empresas a
realização de acordos para redução de jornada e
salário de funcionários ou a suspensão dos

contratos de trabalho. O programa entra em vigor de forma
imediata e terá duração inicial de 120 dias.

 O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-
RJ) afirmou que o presidente do Senado, Rodrigo
Pacheco (DEM-MG) , foi "ingrato" ao cumprir
determinação do Supremo Tribunal Federal
para instalar a CPI da Pandemia e, ao mesmo
tempo, ignorar decisão proferida pelo Tribunal
de Justiça do Distrito Federal que procurava

impedir Renan Calheiros (MDB-AL), crítico do governo,
de relatar a comissão.

 O governador em exercício Cláudio Castro
assinou o decreto que instituiu como caráter
indenizatório o Regime Adicional de Serviços
(RAS) para os agentes do Departamento Geral
de Ações Socioeducativas (Degase). O RAS
institucionaliza o trabalho dos agentes de

segurança em dias de folga e/ou férias, de forma a
complementar a renda dos profissionais, reforçando o
patrulhamento no estado.

 Durante reunião do Colégio de Líderes da
Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)
os deputados defenderam a criação de um conselho
com representantes dos poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, bem como do Ministério
Público e da Defensoria Pública, para que os
termos de adesão do Estado do Rio ao novo Regime

de Recuperação Fiscal (RRF) sejam debatidos em conjunto.
Presidente da Casa, o deputado André Ceciliano (PT)
também pediu que o representante fluminense nas negociações
com o Governo Federal seja escolhido pelo conselho.

 A deputada federal Clarissa Garotinho (Pros)
não é mais a presidente da sigla no Estado do Rio
de Janeiro. Clarissa perdeu o comando para
Jimmy Sandro Pereira De Souza, ex-PRTB, o
“Jimmy Pereira”. Segundo se comenta nos
bastidores políticos,  havia muitos correligionários
e políticos insatisfeitos com a deputada,

principalmente no interior do Estado. A conferir!

NOME EM ALTA
 O presidente da Câmara de Vereadores de Itaperuna,

Sinei Dos Santos Menezes, o “Sinei Torresmo”, está sendo
eleogiado por ter uma postura simples e dinâmica junto
a diversas classes sociais e empresariais que necessitam
relatar problemas do cotidiano itaperunense. Na quarta-
feira (28), foi a vez do político receber um grupo de empresários
itaperunenses para dialogar sobre o momento em que a cidade
vive com a pandemia da Covid-19. Todos sairam de seu
Gabinete satisfeitos com o atendimento recebido e com a
simplicidade do presidente da Casa de Leis.

CONSELHO
TUTELAR
DE OLHO
 Faltas injustificadas

e recorrentes de alunos
durante o período escolar
serão obrigatoriamente
comunicadas ao Conselho
Tutelar. É o que determina
a Lei 9.263/21, sancionada
pelo governador em exercício,
Cláudio Castro, e publicada
no Diário Oficial do Estado.
A autoria da medida é da
deputada estadual, Martha
Rocha (PDT).

MORRE
PRESIDENTE

DO PRTB
 Presidente do PRTB,

Levi Fidelix morreu aos
69 anos. Fundador do
partido, que atualmente é
também é casa do vice-
presidente Hamilton Mourão,
ele disputou duas campanhas
presidenciais, em 2010 e em
2014, e ficou conhecido em
todo o país por seu projeto do
Aerotrem. Em comunicado,
os familiares não informaram
a causa da morte, mas seus
correligionários disseram para
a imprensa que foi por conta

Presidente do PRTB,
Levi Fidelix. Ele era
fundador do partido

PREVENÇÃO MÁXIMA
 Escolas públicas e privadas deverão promover a

Campanha Estadual de Prevenção e Combate ao
Coronavírus nas Escolas no retorno às aulas presenciais.
É o que determina a Lei 9248/2021, de autoria do deputado Flávio
Serafini (PSol), que foi sancionada pelo governador em exercício
Cláudio Castro. O objetivo da norma é a divulgação de medidas
preventivas à infecção pela covid.

AUMENTO NA PANDEMIA
 O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ),

por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de
Três Rios, deu entrada com pedido de tutela provisória de
urgência cautelar para concessão de liminar visando à
suspensão do aumento de vencimentos que o município de
Três Rios concedeu ao prefeito, vice-prefeito, secretários
municipais, diretores e subsecretários em plena pandemia.

SUSPEITA DE FRAUDE
 Atendendo ao pedido do MP, o Tribunal de Justiça -

TJRJ, após ação proposta pela Procuradoria Geral do
Município de Itaperuna, ordenou que a Empresa Redress Rio
Comercial Distribuidora Eirelli, recolha sob multa diária de
R$ 10 mil, os 50 mil testes de Covid-19 comprados pela
Secretraia Municipal de Saúde na gestão do ex-prefeito
Marcus Vinícius de Oliveira Pinto, o "Dr. Vinícius".
Segundo o documento, o contrato celebrado apresenta
valor acima do mercado, além de várias outras
irregularidades. A conferir!

SUPERFATURAMENTO
 A denúncia do MP é que, à época dos acontecimentos, o

chefe do Poder Executivo Municipal, ordenador de despesas,
autorizou o uso de verba pública em confronto com as normas
constitucionais e infraconstitucionais, permitindo a aquisição
de produtos por valores substancialmente maiores do que
os praticados pelo mercado. A então secretária de Saúde, Patrícia
Coelho, que se tornou ré, no polo passivo homologou, por delegação
do prefeito Sandro Matos, o objeto da licitação contendo os valores
superfaturados, tendo previamente autorizado o prosseguimento do
certame ante cotações de preços superdimensionadas.

de complicações causadas pela
Covid-19 . Ele estava internado
em um hospital particular de São
Paulo desde o mês de março.

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

Deputada estadual
Martha Rocha (PDT)

ALIÁS E A PROPÓSITO
 A compra do material se deu no mês de outubro de

2020, e a referida empresa foi constituída em novembro
do mesmo ano, com início das atividades em dezembro.
A Empresa Redress Rio Comercial Distribuidora Eirelli é da
cidade de Nilópolis/RJ.

R$ 1 MILHÃO EM RECURSOS
 A Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio)

alcançou R$ 1 milhão em recursos liberados em
operações de crédito do Programa de Microcrédito
Produtivo Orientado em 2021. Ao todo, 214
empreendedores receberam o apoio da Agência em um
momento delicado de crise financeira.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
 O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da

Promotoria de Justiça, propôs ação civil pública contra o ex-prefeito
de São João de Meriti, Sandro Matos. Quando deixou a prefeitura
da cidade, em 2016, ele foi acusado de autorizar uma licitação
no valor de R$ 1,7 bilhão, para a concessão dos serviços de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos - em caráter
de exclusividade - a uma única empresa. Na ação de agora,
Matos e mais 11 pessoas vão ter que responder a irregularidades
ocorridas em 2012, ao final do primeiro mandato do então prefeito.
Na época, foi homologado o pregão presencial para registro de
preços nº 065/2012 através do processo administrativo nº 15-3573/
2012. Por tal método, formou-se um Sistema de Registro de Preços
visando o fornecimento de materiais para atendimento às
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São João de
Meriti. Uma causa que gira em torno de R$ 1,8 milhão.

Presidente Sinei com empresários itaperunenses

KITS ALIMENTAÇÃO
 O prefeito de Itaperuna Alfredão, juntamente com o

vice-prefeito, Nel e a secretária Municipal de Educação,
Tereza Cristina do Carmo, esteve acompanhando a
distribuição dos Kits Alimentação em escolas do
município, dentre as escolas visitadas, Nossa Senhora
das Graças e Francisco de Matos Ligiéro.

Distribuição dos Kits Alimentação
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ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM
ITAPERUNA TEM ACESSO À PLATAFORMA DE EAD

 A Prefeitura de Itaperuna, através da
Secretaria  Municipal  de Educação
(SEMED), liberou o acesso à plataforma de
ensino à distância (EAD SEMED Itaperuna),
para os alunos de 1° ao 9° ano da Rede
Municipal de Ensino.

A live, conduzida pela equipe do Núcleo
de Tecnologia e Informação da SEMED,
reuniu alunos,  professores,  pais  e
responsáveis, e foi o marco inicial nesta
nova fase do sistema educacional  do
município. Vale lembrar que a equipe já
vinha real izando treinamentos com
professores,  detalhando todas as
ferramentas e  possibi l idades que a
plataforma oferece.

Posteriormente à apresentação da live
inaugural; o vídeo, que ficou salvo no
Youtube, teve mais de 4.200 visualizações
em apenas 5 horas, ratificando o interesse
por parte dos alunos, principalmente.

Marcos Paulo Odone, técnico do Núcleo
de Tecnologia e Informação, explicou que
todos os movimentos dos alunos na
plataforma são monitorados. Ele ainda
mencionou que importantes instituições de
ensino, como IFF e CEDERJ, por exemplo,
utilizam o mesmo modelo de plataforma
adotado pela Secretaria de Educação de
Itaperuna.

Tereza Cristina do Carmo, secretária
Municipal de Educação, explicou que neste
início pode haver algumas dificuldades. “A
gente sabe que toda mudança é complicada.
No início as coisas poderão parecer difíceis,
mas nossos professores e equipe técnica
estão preparados para dar total apoio aos
alunos. A plataforma é uma importante
ferramenta que veio para nos ajudar, facilitar
esse processo de ensino remoto, enquanto

Vídeo de apresentação teve mais de 4.200 visualizações em apenas 5 horas, ratificando o interesse dos alunos
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durarem as restr ições em função da
pandemia de Covid-19”, explica.

O prefei to Alfredo Paulo Marques
Rodrigues, Alfredão, celebrou mais esta
conquista para o município. “Todos sabem

das dificuldades enfrentadas em nossa
cidade, e nossa Educação tem buscado
alternat ivas para nossas cr ianças
continuarem estudando.  A equipe de
Informática fez um trabalho muito bonito, e

tenho certeza que as coisas vão continuar
dando certo. Vamos seguir trabalhando,
somando forças por uma Itaperuna melhor”,
finaliza Alfredão.

DECOM - Itaperuna/RJ

COCOCOCOCOVID-19:VID-19:VID-19:VID-19:VID-19: PESSO PESSO PESSO PESSO PESSOAS COM COMORBIDAS COM COMORBIDAS COM COMORBIDAS COM COMORBIDAS COM COMORBIDADESADESADESADESADES
SERÃO IMUNIZADSERÃO IMUNIZADSERÃO IMUNIZADSERÃO IMUNIZADSERÃO IMUNIZADAS AS AS AS AS A PA PA PA PA PARARARARARTIR DESTE MÊSTIR DESTE MÊSTIR DESTE MÊSTIR DESTE MÊSTIR DESTE MÊS

 Em maio começa uma nova fase da
vacinação contra a covid-19 no país. O foco
agora são as pessoas com doenças pré-
existentes como problemas cardíacos e do
pulmão, hipertensão arterial e diabetes que
podem oferecer risco de agravamento da
doença.

Para garantir a vacinação desse grupo, o
Ministério da Saúde explica que é importante
que essas pessoas estejam pré-cadastradas no
Sistema de Informação do Programa Nacional
de Imunizações ou em alguma unidade de saúde
do SUS.

Mas, quem não tiver a inscrição vai poder
tomar a vacina. Para isso, é preciso apresentar
no momento da imunização, um comprovante
da comorbidade, como exames, receitas,
relatório médico ou prescrição médica.

A convocação desse grupo será de acordo
com a idade, dos mais velhos aos mais jovens.
Então os primeiros a serem convocados serão
as pessoas de 55 a 59 anos, depois de 50 a 54
anos, e assim por diante.

Desde o início da campanha de vacinação,
no dia 18 de janeiro, já foram distribuídas mais
de 53 milhões de doses de vacinas covid-19,
alcançando aproximadamente 30 milhões de
pessoas.

Até o momento foram vacinados os
seguintes grupos prioritários: Trabalhadores de
saúde; pessoas acima de 60 anos que morem
em abrigos, pessoas com mais de 18 anos com
deficiência que também morem em abrigos.
Idosos a partir de 65 anos, povos indígenas,
quilombolas e a população ribeirinha.

Além das Forças de segurança e salvamento
e Forças Armadas as pessoas com mais de 60

anos estão sendo vacinadas conforme o
calendário de cada estado, mas estão garantidas

ainda nessa primeira fase de vacinação.
Edição: Sâmia Mendes/Adrielen Alves

Ministério da Saúde diz que público será vacinado de acordo com idade
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BRASIL FECHA 2020 ENTRE OS MAIORES
RECICLADORES DE LATAS DE ALUMÍNIO
 O Brasil fechou 2020 como um dos

principais líderes mundiais em reciclagem de
latas de alumínio. De acordo com
levantamento da Associação Brasileira dos
Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas),
o país obteve um índice de reciclagem de
97,4%.

De 402,2 mil toneladas de latas vendidas,
foram recicladas 391,5 mil, ou,
aproximadamente 31 bilhões de unidades. Em
2019, o número de latas vendidas e recicladas
foi menor. Na ocasião, foram 375,7 mil
toneladas vendidas e 366,8 mil toneladas
recicladas.

Os dados mostram como a estrutura de
reciclagem de latas no Brasil é sólida. O setor
manteve suas operações dentro de padrões
seguros, contribuindo para a preservação do
meio ambiente e a geração de emprego e renda
para milhares de famílias”, afirmou Alfredo
Veiga, diretor de Metais da Novelis e
coordenador do Comitê de Reciclagem da
Associação Brasileira do Alumínio (Abal).

O desempenho do setor em 2020 manteve-
se satisfatório, mesmo em um cenário de
pandemia, com a interrupção de atividades de
coleta seletiva em diversos municípios e a
suspensão do trabalho de cooperativas e
catadores. A reciclagem de produtos é uma
referência de economia circular no Brasil e no
mundo, com a renovação infinita da embalagem.

De acordo com a Abralatas, o Brasil é o
terceiro maior mercado mundial de latas de
alumínio. Em 2020 foram quase 32 bilhões de
latas consumidas no Brasil.

Em novembro do ano passado, a Abralatas
e a Abal firmaram um Termo de Compromisso

De 402,2 mil toneladas de latas vendidas, foram recicladas 391,5 mil, ou, aproximadamente 31 bilhões de unidades
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BANCO DO BRASIL PRETENDE LEVAR
WI-FI GRATUITO A ATÉ 500 MUNICÍPIOS

 Três meses após o fechamento de parceria
com o Ministério das Comunicações para
expandir o Programa Wi-Fi Brasil, o Banco do
Brasil (BB) anunciou o número de localidades
que devem ser beneficiadas. Segundo a
instituição financeira, até 500 municípios do
interior receberão pontos gratuitos de internet
de alta velocidade, elevando para cerca de 3,5
mil o número de cidades atendidas pelo programa.

Operando via satélite, em localidades sem
acesso a fibra óptica, os pontos de internet serão
instalados com patrocínio do Banco do Brasil, de
preferência próximo a correspondentes bancários.
Além do acesso à rede wi-fi, a parceria prevê a
capacitação de clientes para o mundo digital,
consultoria em educação financeira e uso dos
serviços bancários por produtores rurais.

A lista de locais não foi divulgada, mas o
Banco do Brasil informou que serão atendidas
cidades com pouca ou nenhuma conexão de
internet. O programa deverá atender a escolas,
postos de saúde, unidades de segurança pública,
aldeias indígenas, quilombos, assentamentos
rurais e outros equipamentos públicos.

Além de palestras e cursos de educação
financeira, a rede wi-fi será usada para promover
cursos voltados ao empreendedorismo
promovidos pelo Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O programa também prevê a disseminação
do uso de serviços bancários pela internet por
produtores rurais. Dessa forma, um fazendeiro
não precisará ir a uma agência bancária para

REPRODUÇÃO DA INTERNET

fazer transações, podendo resolver a maior parte
dos problemas por meio do aplicativo do banco
para o celular.

De acordo com o Ministério das

Ação integra parceria entre banco e Ministério das Comunicações

com o Ministério do Meio Ambiente para
ampliar a gestão de coleta e reciclagem de
latinhas de alumínio para bebidas.

No termo, as associações garantiram a
manutenção do índice de reciclagem das latinhas

no patamar de 95%, em cumprimento à Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

O fortalecimento da cadeia de reciclagem
gera benefícios econômicos e ambientais para
todo o Brasil. O aumento na produtividade

gera renda para milhares de famílias de
catadores envolvidos, além de promover a
conservação do meio ambiente pela
reutilização das latas em circulação.

Edição: Aline Leal

Comunicações, o Wi-Fi Brasil tinha
instalado 13.213 pontos de internet via satélite,
banda larga, gratuita e de alta velocidade por
todo o país até meados de março deste ano,

beneficiando cerca de 8,5 milhões de habitantes.
O programa está presente em quase 3 mil
municípios, a maioria nas regiões Norte e
Nordeste. Edição: Aline Leal
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ESTADO DO RJ DEVE ATRAIR R$ 150 BILHÕES
EM INVESTIMENTOS NOS PRÓXIMOS ANOS

 O potencial de gerar riquezas e atrair
investimentos do Rio de Janeiro foram temas
de uma audiência pública da Comissão de
Tributação, Controle da Arrecadação Estadual
e de Fiscalização dos Tributos Estaduais, da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj). De acordo com projeções da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações Internacionais,
o estado deve atrair investimentos da ordem
de R$ 150 bilhões nos próximos anos.

- A meta para o Governo do Rio é dotar o
estado de agenda de longo prazo, de uma
política de desenvolvimento baseada em
informações qualificadas, de uma economia
sustentável, inclusiva, conectada, justa,
geradora de riqueza, de oportunidades,
empregos qualificados, renda e qualidade de
vida em todo o território fluminense – explicou
o secretário de Desenvolvimento Econômico,
Leonardo Soares.

Um dos potenciais mais rentáveis em que a
pasta acredita é o Porto do Açu (foto). O
empreendimento localizado na cidade de São
João da Barra, no Norte do estado, deve gerar
cerca de R$ 12,5 bilhões. Soares descreveu,
ainda, como foi desenvolvido o plano de
desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro.

- Para alcançar esse cenário, a secretaria
mapeou e vai executar ações para retomar a
capacidade do estado de atrair empresas e
indústrias de diferentes setores, especialmente
os que são nossas vocações notórias. Vamos
consolidar o Rio de Janeiro como o hub
energético do Brasil e garantir que o estado
tenha um ambiente de negócios moderno, que
contribua para a atração e prosperidade de
empresas de todos os portes que, juntas, são a
força do desenvolvimento econômico
sustentável do estado – detalhou o secretário.

Diálogo e trabalho em conjunto - Para o
presidente da Comissão de Tributação, deputado
Luiz Paulo (Cidadania), é importante ter uma
estratégia de desenvolvimento fluminense.

- Fico feliz que o secretário, em pouco tempo
de gestão, tenha feito um arcabouço de um
plano de desenvolvimento para o estado,

Só o empreendimento do Porto do Açu, em São João da Barra,
no Norte Fluminense, tem potencial para gerar R$ 12,5 bilhões
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traçando as linhas centrais – comentou Luiz
Paulo.

Já o presidente da Alerj, deputado André
Ceciliano (PT), destacou que o trabalho precisar
ser em conjunto com a sociedade.

- Fiquei bem impressionado com o que foi
feito em poucos meses. Pensar a indústria 4.0
junto às nossas universidades e instituições de
pesquisa é um caminho para melhorarmos muito
– frisou Ceciliano.

Investimentos: leilão de saneamento é
aposta do Governo - Grande parte dos
investimentos virá de concessões de vias e

parceria público-privada (PPP), segundo o
secretário Leonardo Soares, que cita também
a concessão dos serviços de saneamento. Com
o leilão, a ser realizado no fim deste mês, o Rio
de Janeiro terá um novo cenário nos quesitos
ambientais e de saneamento básico.

- Este é o maior projeto de infraestrutura do
Rio de Janeiro e do Brasil, que, além de atrair
empresas nacionais e internacionais, vai garantir
que mais pessoas tenham acesso ao tratamento
de água e esgoto. Os impactos serão sentidos
por gerações. Serão cerca de 12 milhões de
pessoas beneficiadas, em todo o Estado do Rio,

com melhorias na saúde, geração de empregos,
investimentos no meio ambiente, aumento a
arrecadação tributária, turismo e valorização
imobiliária – ressaltou o secretário.

Entre as vias a serem concedidas está a RJ-
244, que liga Campos dos Goytacazes a São João
da Barra, na região Norte do estado.

- Previmos um pacote de concessão de rodovias
estaduais com investimento de R$ 1,7 bilhão.
Também está nos planos da pasta o Programa de
Revitalização e Incentivo à Produção de Campos
Marítimos, que pretende revitalizar poços maduros
de petróleo – finalizou Soares.

'CAMINHO SEGURO' VISTORIA PONTES E
PASSARELAS NO NOROESTE FLUMINENSE

 As ações do programa Caminho Seguro, do
Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura
(IEEA), tiveram início com a vistoria de passarelas
e pontes das cidades de Porciúncula e Natividade,
no Noroeste Fluminense. Em fevereiro, uma forte
chuva atingiu a região e, por isso, foi necessário o
monitoramento de encostas.

- No entanto, o programa Caminho Seguro
prevê que as vistorias sejam regulares de todo o
estado. A vistoria preventiva, quando executada
corretamente, reduz custos de manutenção e amplia
a vida útil das estruturas, além de evitar, no caso
de algum colapso da estrutura, a interdição de vias,
o que traz enormes transtornos para o transporte
de pessoas e cargas - explicou o presidente do
IEEA, Guilherme Fonseca Cardoso.

Técnicos do IEEA, órgão ligado à Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Obras, apontaram
que nas encostas localizadas no Bairro N.S. de
Fátima, em Natividade, há uma possibilidade de
risco iminente de queda.

Já as pontes e passarelas das duas cidades não
apresentam grandes problemas estruturais que
demandem interdições. Mas, de acordo com IEEA,
é necessária a retirada dos detritos que se
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prenderam nas estruturas, o que ocasionou uma
sobrecarga extra. Outras recomendações foram
dadas, tais como a recuperação de todos os pontos
que apresentam fuga de materiais, de modo a
restaurar a estabilidade dos aterros de acesso.

- Recomendamos que, futuramente, as
passarelas executadas em estrutura metálica em
treliça sejam executadas de modo invertido. Ou

seja, as treliças ficarão acima do tabuleiro. Deste
modo, aumenta-se o vão sobre o corpo hídrico, o
que diminui a possibilidade de retenção de detritos
no caso de aumento do nível do rio – disse o
engenheiro responsável pelas inspeções, Jorge
Soares.arrecadação tributária, turismo e valorização
imobiliária – ressaltou o secretário.

Entre as vias a serem concedidas está a RJ-

244, que liga Campos dos Goytacazes a São João
da Barra, na região Norte do estado.

- Previmos um pacote de concessão de rodovias
estaduais com investimento de R$ 1,7 bilhão.
Também está nos planos da pasta o Programa de
Revitalização e Incentivo à Produção de Campos
Marítimos, que pretende revitalizar poços maduros
de petróleo – finalizou Soares.

Região foi a primeira a receber as inspeções preventivas do programa do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura



PÁGINA 91º DE MAIO DE 2021 O ITAPERUNENSE

GOGOGOGOGOVERNO FEDERAL VERNO FEDERAL VERNO FEDERAL VERNO FEDERAL VERNO FEDERAL ALALALALALTERATERATERATERATERA
DEFINIÇÃO DE DEFINIÇÃO DE DEFINIÇÃO DE DEFINIÇÃO DE DEFINIÇÃO DE AAAAAGRICULGRICULGRICULGRICULGRICULTTTTTOR FOR FOR FOR FOR FAMILIARAMILIARAMILIARAMILIARAMILIAR

 Um decreto editado pelo presidente da
República deve contribuir para o aumento da
participação de agricultores familiares em
políticas públicas direcionadas a
empreendimentos familiares rurais.

A norma altera o Decreto nº 9.064, de 31
de maio de 2017, que dispõe sobre unidades
familiares de produção agrária e altera os
conceitos de empreendimento familiar rural,
cooperativa singular da agricultura familiar,
cooperativa central da agricultura familiar e
associação da agricultura familiar.

O decreto editado altera os percentuais
mínimos exigidos para um empreendimento
familiar rural apresentar-se como tal. Segundo
o governo, o decreto dá redação mais clara a
conceitos relacionados a figuras referentes à
agricultura familiar. A ideia é facilitar o
enquadramento das formas de organização da
agricultura familiar.

As alterações têm impacto na definição dos
agricultores familiares que podem ter acesso à
Declaração de Aptidão ao Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf). Tal declaração será substituída pelo
Cadastro Nacional da Agricultura Familiar
(CAF), quando este estiver totalmente
implementado.

“O objetivo da alteração pretendida é
ampliar a participação de agricultores familiares
em programas e ações governamentais
destinados a atender às formas associativas
desse público-alvo, organizadas em pessoas
jurídicas”, esclarece o governo.

Segundo a Secretaria-Geral da Presidência
da República, o decreto de 2017 apresentava
“imprecisões na redação original e potenciais

Objetivo é ampliar participação do setor em políticas públicas
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controvérsias administrativas e jurídicas”, por
não trazer conexão entre o seu texto e as normas
infralegais editadas pelo Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento após
esse período. Normas infralegais não impõem
direitos, nem trazem garantias, podendo ser

editadas pelo governo federal sem passar pelo
Congresso Nacional.

Edição: Nádia Franco

MAGAZINE LUIZA PRETENDE INAUGURAR FILIAL EM ITAPERUNA.
EMPRESA JÁ REALIZA PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS

 Olliver Trajano, secretário Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Habitação
(SMASTH), recebeu na última segunda-feira,
26, Breno Mariano Canuto da Silva, gerente de
loja do Magazine Luiza, que se encontra em
Itaperuna, RJ, cidade que em breve terá uma
filial do Magazine Luiza.

Na ocasião, o secretário representando o
prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues,
Alfredão, colocou-se à disposição da empresa e
recepcionou o gerente, que está conduzindo o
processo de seleção com candidatos, visando o
preenchimento de vagas de trabalho.

“O prefeito Alfredão está extremamente feliz,
com vinda do Magazine Luiza para a nossa
cidade. Em um momento tão delicado, como o
atual cenário de pandemia de Covid-19, podermos
anunciar a vinda de uma grande empresa para a
cidade, é algo sensacional. Sabemos da
importância da rede e, essa filial, vai gerar muitos
empregos diretos e indiretos. O prefeito nos pediu
total apoio à empresa e nós, colocamos toda a
nossa estrutura e equipe à disposição do
Magazine Luiza”, complementa Olliver.

A Prefeitura de Itaperuna, através da
SMASTH, via ACESSUAS Trabalho Itaperuna
- RJ (Programa Nacional de Promoção do
Acesso ao Mundo do Trabalho), estabeleceu
parceria com o Magazine Luiza e vem auxiliando
a empresa na divulgação do processo de seleção
de candidatos, cessão do espaço físico para
entrevistas, dentre outras atividades
colaborativas.

De acordo com o gerente de loja Breno
Mariano foram realizadas entrevistas online, em
um primeiro momento; e durante esta semana,
acontecem entrevistas presenciais, nas
dependências do ACESSUAS.

“Nesta semana vamos entrevistar cerca de
60 candidatos. Decidimos realizar as entrevistas

Secretário de Assistência Social, Olliver Trajano, recepcionando o representante do Magazine Luiza, Breno Mariano (E)
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em mais dias, justamente para evitar
aglomeração. Estamos conduzindo o processo
de forma individualizada, e os candidatos
praticamente nem se encontram, ou seja, nossa
estratégia de evitar aglomeração está dando
certo. Todos os entrevistados receberão uma
resposta, positiva ou negativa, após a conclusão
do processo de seleção”, explica Breno.

Dentre as vagas oferecidas, vendedor, líder
de estoque, assistente pleno, assistente júnior,
assistente sênior, auxiliar de limpeza, montador
e intermitentes (freelance). Nesta fase a empresa
pretende contratar 30 funcionários de imediato;
e, vale lembrar, há duas vagas para pessoas com
necessidades especiais.

“Nós pretendemos contratar os aprovados no

processo de seleção até o dia 15 de maio. Depois
de contratados, vamos realizar um treinamento
online de duas semanas; e em seguida, uns 20
dias de treinamento presencial. Pretendemos
inaugurar a loja no final do mês de junho, início
de julho, ainda estamos ajustando esses detalhes”,
finaliza o gerente de loja do Magazine Luiza.
DECOM - Itaperuna/RJ



PÁGINA 101º DE MAIO DE 2021 O ITAPERUNENSE

 A Prefeitura de Itaperuna, através da
Secretaria Municipal de Saúde, vem se
estruturando e planejando levar os serviços de
pré-natal para os bairros e distritos. O Programa
de Atenção Integral à Saúde da Mulher
(PAISM) já está realizando capacitação junto a
médicos e enfermeiros, visando a
descentralização do atendimento, que será
efetuado nas UBS (Unidade Básica de Saúde).

Maria Inês Monteiro Costa,
subcoordenadora administrativa do PAISM,
destacou a necessidade de realizar a
descentralização. “A descentralização é
necessária e uma recomendação do Ministério
da Saúde. Temos gestantes residentes em Boa
Ventura, ou no Bairro Cehab, por exemplo,
que precisam vir ao Centro de Saúde Dr. Raul
Travassos, para fazer uma consulta”,
comenta.

Em breve, deslocamentos como esses
citados no exemplo, não serão mais
necessários. A equipe do Programa Saúde da
Mulher já iniciou o trabalho de capacitação
com médicos e enfermeiros das UBS. Em um
primeiro momento, foram distribuídos material
teórico, impresso, aos profissionais e realizadas
reuniões online com as equipes.

A partir do mês de maio serão realizados
encontros para a capacitação prática. O
enfermeiro e o médico da UBS vão participar
da capacitação prática, acompanhando a
consulta de um obstetra. Ao final das consultas
realizadas no dia, eles também participarão de
um momento de estudo de caso, analisando e
trocando informações sobre as consultas
realizadas.

Para a capacitação prática, o Programa
Saúde da mulher tem uma parceria com a
Secretaria de Estado de Saúde, com a atenção
primária; e ainda conta com o apoio do Dr.
Júlio Marco Soutelino Costa. Todos os
médicos e enfermeiros das 20 UBS instaladas
no município participam da capacitação.

Após o término da capacitação e,
consequentemente com o processo de
descentralização concluído, o Programa Saúde
da Mulher continuará sendo referência de alto
risco; e atendendo as pacientes de baixo risco,
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Maria Inês (segunda, da direita para esquerda), subcoordenadora administrativa do
PAISM, informou que a partir de maio serão realizados encontros para a capacitação prática

que residam em localidades sem a cobertura
das unidades básicas.

DESCENTRALIZAÇÃO DA
COLETA DE PREVENTIVO  - Já a
capacitação sobre a descentralização da

coleta de preventivo foi realizada no mês de
fevereiro. “Já fizemos capacitação teórica e
prática, além de treinamento sobre parte
burocrática, como preenchimento de fichas,
leitura de resultados do preventivo, dentre

outros, com as enfermeiras das UBS. O
treinamento da parte teórica foi realizado com
a Dra. Renata Gontijo; e a parte prática, com
as enfermeiras da Saúde da Mulher”, finaliza
Maria Inês. DECOM – Itaperuna/RJ

SECRETARIA DE SAÚDE QUER LEVAR PRÉ-NATAL
PARA BAIRROS E DISTRITOS DE ITAPERUNA/RJ
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VISITE O NOSSO SITE:

 Em decisão histórica no Estado do Rio de
Janeiro, o Tribunal Especial Misto (TEM) -
composto por cinco desembargadores e cinco
deputados estaduais - julgou, por unanimidade,
procedente a denúncia contra o governador do
Estado do Rio de Janeiro Wilson Witzel por crime
de responsabilidade. Com a condenação, Witzel
perde o cargo de governador e fica inabilitado
para o exercício de função pública pelo prazo
de cinco anos. O presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e do
TEM, desembargador Henrique Carlos de
Andrade Figueira, conduziu a sessão de
julgamento que teve início na sexta-feira (30)
por volta das 9h30 e durou mais de 10 horas.
Para o desembargador, o Estado do Rio supera
com serenidade um momento difícil e conturbado
iniciado com o processo de impeachment. "O
nosso estado passa por essa dor de mortes,
danos e malefícios, mas a administração pública
conseguiu hoje acabar com um mal que nos
prejudicava tanto. Hoje, o Estado do Rio de
Janeiro deu exemplo, dando um rotundo não à
corrupção", declarou o presidente do TJRJ e do
TEM ao término do julgamento.

Confira trechos dos votos dos membros
do Tribunal Especial Misto:

Deputado Waldeck Carneiro (PT)
O deputado estadual Waldeck Carneiro,

relator do processo de impeachment do
governador afastado do Estado do Rio de
Janeiro, Wilson Witzel, discorreu sobre a atuação
do denunciado à frente do Poder Executivo e
concluiu que houve crime de responsabilidade
pela participação direta e efetiva de Witzel em
relação à requalificação da OS Unir Saúde e à
contratação da OS IABAS. “Acolho
integralmente a pretensão acusatória, ou seja,
julgo procedente, em relação aos dois eixos da
acusação, o pedido para condenar o réu à perda
do cargo de governador do Estado do Rio de
Janeiro e à inabilitação para o exercício de
qualquer função pública pelo prazo de cinco anos,
nos termos do artigo 4º, inciso V, do artigo 9,
item 7, e do artigo 78, todos da Lei Federal nº
1.079, de 10 de abril de 1950”, declarou.

Durante duas horas e nove minutos de leitura
do seu voto, o relator apresentou histórico sobre
toda a fase de instrução do processo do Tribunal
Especial Misto, destacando a atuação de Witzel
em relação às OSs Unir e IABAS, votando pela
procedência da acusação.

“Em relação à acusação de crime de
responsabilidade relativo ao ato de requalificação
da OS Unir Saúde, considero que a pretensão
acusatória é procedente, tendo em vista que tal
ato, por parte do réu, contribuiu diretamente para
proteger interesses privados, mesquinhos e
ilegítimos, em detrimento do elevado interesse
público”.

Sobre a IABAS, o relator afirmou: “Em
relação à acusação de crime de responsabilidade
relativo à contratação da OS IABAS para
construir e gerir hospitais de campanha,
considero que a pretensão acusatória é
procedente, pois a atitude do réu, ao se esquivar
do exercício de sua função de dirigente executivo
máximo do Estado do Rio de Janeiro, em nítida
ação omissiva, contribuiu diretamente para as
maquinações delituosas de um dos grupos
econômicos que disputavam, por meio do
aliciamento criminoso de agentes públicos e do
pagamento de vantagens indevidas, os contratos
da Secretaria de Estado de Saúde”.

Desembargador José Carlos Maldonado
de Carvalho

Desembargador mais antigo do TEM e, assim,
o primeiro dos magistrados a votar, José Carlos
Maldonado de Carvalho votou pela condenação
de Witzel, destacando os fatos relatados na
denúncia e nos depoimentos das testemunhas.
Ele ressaltou que a improbidade administrativa
é sinônimo de desonestidade e classificou como
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WITZEL SOFRE IMPEACHMENT POR
CORRUPÇÃO NO GOVERNO DO RIO

Por unanimidade, Tribunal Especial Misto decide afastar Wilson Witzel do cargo de
governador. TEM decide inabilitá-lo para o exercício de função pública por cinco anos

“imoral, desarrazoado e de sentimento impuro”
o ato de requalificação da OS Unir pelo então
governador Wilson Witzel. Ele citou ainda que
Witzel foi alertado sobre as irregularidades da
Iabas. “A improbidade administrativa resta
demonstrada de forma inquestionável, com todas
as suas nuances”, afirmou, acrescentando que
Witzel agiu com total descaso em relação à ética
e à moral, atingindo direta ou indiretamente os
cidadãos fluminenses.

Deputado Carlos Macedo
(Republicanos)

O terceiro integrante do TEM a se manifestar
foi o deputado estadual Carlos Macedo. “Merece
destaque as características fundamentais dos
contratos de gestão firmados entre administração
pública e organizações sociais. As OSs recebem
recursos financeiros para exercer serviços de
interesse público. São espécies de convênios que
não devem tratar de interesses particulares. A
organização social deve pautar sua atuação pelos
princípios da impessoalidade, da legalidade, da
economicidade e da eficiência. Não é facultativo
ao gestor público manter a qualificação da OS
que ignora metas estabelecidas no contrato de
gestão”, afirmou.

Desembargador Fernando Foch
Segundo desembargador a votar, Fernando

Foch lembrou que os princípios da legalidade,
imparcialidade, moralidade, publicidade e
eficiência são os primeiros a serem observados
pela administração pública e requerem rigorosa
compostura jurídica. Para o magistrado, os fatos
e testemunhos do processo permitem que se
conclua “com absoluta segurança que a Alta
Administração do Rio de Janeiro se deixou
envolver em verdadeiras quadrilhas que tomaram
de assalto a coisa pública”.  Foch destacou ainda
que a prova testemunhal é fortíssima, que os
contratos com as OSs eram elaborados para não
funcionar e não eram fiscalizados pelo Poder

Público.
Deputado Chico Machado (PSD)
Em seguida, foi a vez do deputado estadual

Chico Machado. "Sinto-me honrado em
participar desse momento histórico para o Rio
de Janeiro. Nós, integrantes do TEM, tivemos a
oportunidade de representar todos que perderam
suas vidas ou que perderam pessoas queridas
na luta contra a Covid. E não há dúvida de que o
Estado foi mal administrado e conduzido nesse
trabalho. Acompanho o voto na íntegra do relator
e condeno Witzel à perda do mandato", declarou.

Desembargadora Teresa de Andrade
Castro Neves

Para a desembargadora Teresa de Andrade
Castro Neves, o governador afastado agiu de
forma incompatível com a dignidade, a honra e o
decoro de tão relevante cargo público. “Entendo
que o governo tem ciência inequívoca de que houve
contratações ilegais”, afirmou. Para a magistrada,
Witzel deixou que se instalasse um esquema. “Não
há como entender, por mais que houvesse a
pandemia e uma flexibilização das licitações, que
se feche os olhos para tamanhas irregularidades”,
ressaltou, concluindo que Witzel teria participado
do esquema de irregularidades, não tendo havido
transparência e fiscalização dos serviços,
prestados com inúmeras irregularidades.

Deputado Alexandre Freitas (Novo)
O deputado Alexandre Freitas foi o quarto

parlamentar a se manifestar. Ele considerou
procedente o pedido de impeachment, mas
afirmou não haver provas que associem Witzel
às supostas irregularidades envolvendo a Iabas.
Em seu voto, ele relembrou o depoimento das
testemunhas ouvidas durante as sessões do TEM
e as provas constantes nos autos. "Todas as
testemunhas foram uníssonas e fundamentais
para elucidação das circunstâncias em que se
deram os fatos. Há indícios de irregularidades
que tornaram adequada a desqualificacão da

Unir”, completou.
Desembargadora Inês da Trindade
A desembargadora Inês da Trindade destacou

que o denunciado teve suas garantias
constitucionais preservadas e que o processo de
impeachment, por mais que cause instabilidade
político-econômica, é um instrumento de combate
à corrupção. “Diante de todas as provas
coletadas, não há dúvidas de que Witzel era a
roupagem disfarçada para acolher a velha política
ímproba instalada nos últimos governos no Estado
do Rio de Janeiro”, disse, mencionando o
enriquecimento ilícito, a compra de apoios e os
atos de corrupção e improbidade administrativa.

Deputada Dani Monteiro (Psol)
A última parlamentar a votar foi a deputada

Dani Monteiro. "Hoje é um dia grave e histórico
para o Estado do Rio de Janeiro. Quando da
abertura do processo de impeachment, na Alerj,
17 mil vidas tinham sido perdidas pela Covid.
Passados sete meses, somam-se mais de 43 mil
mortos. É lamentável o tribunal julgar o
impeachment de um governador, quando os
esforços estatais deveriam ser para salvar vidas.
As atitudes do eleito são contrárias ao interesse
público. É notório o quanto a população do Estado
foi lesada", declarou em seu voto.

Desembargadora Maria da Glória
Bandeira de Mello

Para a desembargadora Maria da Glória
Bandeira de Mello, última integrante do TEM a
votar, “ficaram claras as irregularidades da OS
Iabas e a permissividade do governo na ação
livre dessa estrutura”. A magistrada
complementou ainda que, em relação à OS Unir,
houve “favorecimento espúrio com sofisticado
esquema para fins ilícitos”. Ela ressaltou que as
irregularidades colocaram em risco a eficiência
dos serviços de saúde durante uma pandemia.
“Houve absoluta ausência de zelo e lisura no
trato da coisa pública”, concluiu.
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