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 Após o Jornal O Itaperunense receber uma
reclamação com pedido de investigação, a
direção do semanário de notícias foi atrás da
informação. Segundo uma proprietária de imóvel
residencial, após tentar abrir uma conta bancária
fora de Itaperuna, se deparou com um protesto
em seu nome. Sem saber ou se lembrar do
motivo, recorreu ao Cartório do 3º Ofício de
Itaperuna, onde descobriu que teve seu CPF
protestado por estar com o IPTU de seu imóvel
em atraso e em dívida ativa. “É nossa obrigação
e dever andar com nossos impostos pagos em
dia. Mas é um absurdo por parte do Município
de Itaperuna não comunicar via notificação
extrajudicial que iria tomar tal providencia. Meu
nome foi negativado no SPC e no Serasa logo
na primeira quinzena de janeiro deste ano.
Também não recebemos nenhum comunicado
do Cartório que estávamos sendo protestados.
Procuramos a PMI e descobrimos que de junho
a dezembro do ano passado, o Município mandou
para protesto, vários contribuintes devedores de
impostos”, disse a proprietária. PÁGINA 4

Informações obtidas na Prefeitura Municipal de Itaperuna, esclarecem que protestos ocorreram entre os meses
de junho e dezembro de 2020, na gestão do então prefeito, Marcus Vinícius de Oliveira Pinto, o “Dr. Vinícius”

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET O ministro Edson Fachin, do Supremo
Tribunal Federal (STF), autorizou o uso de dados
de duas operações relativas à Lava Jato do Rio
de Janeiro à Polícia Federal (PF) em apuração
preliminar que acarretou pedido de inquérito
contra Dias Toffoli, também do Supremo. As
informações foram utilizadas para dar base a
relatório no qual a PF indica a necessidade de
investigar o ministro, que estaria, supostamente,
envolvido em corrupção por venda de decisões
judiciais. A PF, em 27 de abril, elaborou outro
relatório no qual usa mais informações que
tiveram acesso autorizado por Fachin. O
material seria relacionado com suposta venda
de decisão de Toffoli por R$ 1 milhão. O
posicionamento dele suspendeu a cassação de
Branca Motta (MDB), então prefeita de Bom
Jesus do Itabapoana (RJ). Um e-mail, enviado
em 18 de novembro de 2015, é tratado como
uma das supostas provas. Nele, a política pede
apoio a Cabral na fase final do seu processo no
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). PÁGINA 3

Polícia Federal achou contato de Branca Motta na agenda de Cabral,
além de anotação apreendida sobre “pendências” associadas à ex-prefeita

BOM JESUS: E-MAIL DE EX-PREFEITA PEDE
APOIO A CABRAL NO PROCESSO DO TSE
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 Há exatos 48 anos, a pequena Araceli
desapareceu em Vitória, no Espírito Santo. Só
foi encontrada seis dias depois. Espancada,
estuprada, drogada e morta. Seu corpo foi
desfigurado com ácido. Os suspeitos foram
absolvidos e o crime, arquivado. A data do
assassinato ficou marcada e, no ano 2000, foi instituído
o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado no
último dia 18. PÁGINA 7

ABABABABABUSOUSOUSOUSOUSO
SEXUSEXUSEXUSEXUSEXUALALALALAL
INFINFINFINFINFANTILANTILANTILANTILANTIL

COMO IDENTIFICAR,
PREVENIR E COMBATER

IMAGEM ILUSTRATIVA DA INTERNET

SEM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, MUNICÍPIO
DE ITAPERUNA PROTESTA 9.596 CONTRIBUINTES
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O ITAPERUNENSE

 Produtor rural e presidente da Associação
Serra Velha dos Trabalhadores Rurais de Nova
Friburgo, Adelson Cordeiro Raposo não
esconde a alegria e o sentimento de esperança
em dias melhores. Junto com a família, ele
colheu produtos que estão em parte das 2.200
cestas básicas que serão distribuídas a partir
desta terça-feira, dia 18, a pessoas em situação
de vulnerabilidade social causada pela pandemia
do coronavírus.

– Esse projeto significa muito para nós.
Precisamos escoar a produção e, durante a
pandemia, não estamos entregando para
escolas e restaurantes, por exemplo. Com
projetos como este, eu vejo luz no fim do túnel.
Até meu filho João Paulo, de 5 anos, sabe o
quanto esse projeto está nos dando ânimo para
continuar trabalhando com a agricultura do
estado do Rio de Janeiro - afirmou Adelson.

A iniciativa é fruto de uma ação entre a
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária,
Pesca e Abastecimento, por meio da Emater-
Rio, e o RioSolidário, que renovaram parceria
com a Fundação Banco do Brasil para a
aquisição de produtos de agricultores familiares
fluminenses. Metade das cestas básicas será
doada em Nova Friburgo; a outra metade, em
Teresópolis.

A campanha “Proteja e Salve Mais Vidas”
tem assistência técnica da Emater-Rio, que
coordena a aquisição de alimentos da Coopvieira
(Cooperativa Agrícola de Capacitação e
Geração de Renda da Microbacia do Rio Vieira
de Teresópolis) e da ASVTR-NF (Associação
Serra Velha dos Trabalhadores Rurais do
Município de Nova Friburgo). E conta com o
apoio das prefeituras de Nova Friburgo e
Teresópolis, que vão ajudar na seleção da
população vulnerável e na entrega das cestas
nos Centros de Referência da Assistência Social
(Cras) de cada município.

Primeira-dama: ‘Ação essencial’
Os alimentos adquiridos junto aos

agricultores familiares, em um período de
dificuldades na comercialização de seus
produtos do campo, formam as 2.200 cestas
de alimentos que serão distribuídas para
trabalhadores informais e pessoas de baixa
renda que vivem em regiões urbanas e rurais.
Serão entregues arroz, feijão, melado, farinha,
pão caseiro, ovos caipiras, hortaliças,

GOVERNO APOIA TRABALHADORES
RURAIS E DOA CESTAS BÁSICAS NO RIO

leguminosas e frutas. As cestas básicas com
produtos de origem da agricultura familiar foram
balanceadas por nutricionista e extensionista
social da Emater-Rio.

– Fico muito feliz em ver essa soma de
forças para ajudar quem mais precisa. Ações
como essa, diante do cenário criado pela
pandemia, são essenciais. Nós trabalhamos para
que outras instituições tenham atitudes como
essa da Fundação Banco do Brasil – disse a
primeira-dama Analine Castro, presidente de
honra do RioSolidário.

O secretário de Estado de Agricultura,
Marcelo Queiroz, reforça a importância de
apoiar a agricultura familiar:

– Praticamente todas as políticas públicas
exercidas pela secretaria e pela Emater-Rio

Ação foi colocada em prática pela Secretaria de Agricultura, RioSolidário e Fundação Banco do Brasil

têm como alvo o pequeno produtor rural.
Agradeço muito à Fundação Banco do Brasil
que, mais uma vez, abre oportunidades para os
produtores rurais do Rio de Janeiro. A pandemia
nos trouxe novos desafios e seguimos firmes
colaborando com esses agricultores, por meio
da concessão de créditos, renegociação de
dívidas e novas parcerias com setor privado.

Elaine Araújo de Souza é engenheira de
produção e trabalha na administração da
Coopvieira, de Teresópolis. Ela acredita que
projetos como este dão sentido ao trabalho no
campo.

– Este projeto vem em um momento
primordial, porque a fome está aumentando, e
os produtores estão ficando sem ter onde
vender seus produtos a um preço justo. E ver

nossos produtos frescos sendo entregues para
quem precisa faz a gente pensar que esse
trabalho faz sentido na vida de alguém.

Para o presidente da Emater-Rio, Marcelo
Costa, a parceria com a Fundação Banco do
Brasil mostra a importância da assistência
técnica e da extensão rural no dia a dia do
produtor familiar do estado do Rio de Janeiro.

– Eu fico muito feliz em ver todos os
funcionários da Emater-Rio trabalhando para
garantir que uma parceria tão importante como
essa dê certo. São dias percorrendo a zona rural
dos municípios para saber quais produtos
podemos oferecer, como cada produtor familiar
vai poder participar do projeto. Ações como esta
mostram como a Emater-Rio é importante para
a agricultura familiar  - concluiu Marcelo Costa.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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 O ministro Edson Fachin, do Supremo
Tribunal Federal (STF), autorizou o uso de
dados de duas operações relativas à Lava Jato
do Rio de Janeiro à Polícia Federal (PF) em
apuração preliminar que acarretou pedido de
inquérito contra Dias Toffoli, também do
Supremo. A solicitação da investigação foi
divulgada na primeira quinzena de maio. As
informações são da Folha de S. Paulo.

As informações foram utilizadas para dar
base a relatório no qual a PF indica a
necessidade de investigar o ministro, que
estaria, supostamente, envolvido em
corrupção por venda de decisões judiciais.

Antes da permissão de Fachin, o juiz Abel
Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região (TRF-2), negara o compartilhamento
dos dados pelo envolvimento de pessoas com
foro. Já o procurador-geral da República,
Augusto Aras, manifestou-se contra devido à
PF não indicar quem seriam os investigados.

ARGUMENTAÇÃO - O ministro do STF
acatou a argumentação da PF, que pontuou
cláusula de acordo de colaboração de Sérgio
Cabral. O texto prevê uso de informações nas
operações Calicute e Boca de Lobo. Ambas
resultaram, respectivamente, nas prisões do
ex-governador, em 2016, e na de Luiz
Fernando Pezão, sucessor dele, em 2018.

O material foi empregado nos pedidos de
20 investigações que visavam a apurar
possíveis crimes de pessoas com foro nas
cortes superiores.

No caso de Dias Toffoli, a PF produziu,
em 26 de abril, três dias depois da decisão de
Fachin, relatório com documentos da Calicute e
Boca de Lobo. O material, na perspectiva dos
delegados, corrobora com a acusação de Cabral
sobre o ministro ter recebido R$ 3 milhões para
beneficiar Antônio Francisco Neto (MDB), ex-
prefeito de Volta Redonda (RJ).

E-mails apreendidos na Calicute foram
usados pela PF para mostrar que Hudson
Braga, ex-secretário de Obras do Rio, reunira-
se várias vezes com José Luiz Solheiro. Cabral
disse que Braga operacionalizou pagamentos
a Toffoli, e Solheiro teria mediado o contato
entre o ex-governador e o ministro com apoio
da esposa do ministro, a advogada Roberta
Rangel. A Polícia também usa conversas entre
Braga e Solheiro por meio de aplicativo de
mensagens.

REGISTROS DA BOCA DE LOBO -
Já da operação Boca de Lobo, a apuração
conta com registro de encontros obtidos pelo
celular do ex-governador Luiz Fernando
Pezão, os quais indicam vínculos com Solheiro
e com o advogado Bruno Calfat — ele
defendia o prefeito de Volta Redonda no
processo de cassação. Além disso, as
informações mostram encontros de Pezão e
Toffoli. Cabral afirmou, durante a delação, que
o sucessor dele e o prefeito eram próximos.

A PF, em 27 de abril, elaborou outro
relatório no qual usa mais informações que
tiveram acesso autorizado por Fachin. O
material seria relacionado com suposta venda
de decisão de Toffoli por R$ 1 milhão. O
posicionamento dele suspendeu a cassação de
Branca Motta (MDB), então prefeita de Bom
Jesus do Itabapoana (RJ).

SUPOSTA ARTICULAÇÃO - Um e-
mail, enviado em 18 de novembro de 2015, é
tratado como uma das supostas provas. Nele,
a política pede apoio a Cabral na fase final do
seu processo no Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).

Toffoli concedera, um ano antes, liminar
de  suspensão da cassação imposta pela Justiça
Eleitoral do Rio. O processo ainda seguia em
andamento àquela altura.

Branca Motta disse que seu advogado em

MINISTRO EDSON FACHIN AUTORIZA PF A
BUSCAR PROVAS CONTRA DIAS TOFFOLI

Brasília era Daniane Mângia Furtado, ex-sócio
de Roberta Rangel, e que adversários políticos
dela buscavam prejudicá-la em Brasília.

A PF usou ainda um arquivo do material
compartilhado, o qual mostra contatos de
Branca Motta na agenda de Cabral, além de
anotação apreendida em sua casa sobre
“pendências” associadas à ex-prefeita.

Toffoli, desde a divulgação do pedido de
investigação da PF, afirma desconhecer os
fatos mencionados e jamais ter recebido
supostos valores ilegais.

INVESTIGAÇÃO PROIBIDA - Fachin,
na sexta-feira (14), acatou posicionamento da
Procuradoria-Geral da República (PGR) e
proibiu a investigação de Toffoli pela PF. Na
apuração preliminar, ele recusou a

manifestação da PGR e liberou o uso das
informações no âmbito do acordo de Cabral.

As buscas das provas usadas contra Toffoli
e outros alvos dos inquéritos começaram ainda
em janeiro, quando Rolando de Souza ainda
era diretor-geral da PF. O juiz Marcelo Bretas,
no dia 25 de janeiro, aceitou pedido da
Corporação e concedeu acesso aos dados da
Boca de Lobo, explicando que a ação penal
da Calicute estava no TRF-2.

O juiz Gustavo Arruda Macedo, que
substituía Abel Gomes, em férias, pediu
esclarecimento sobre o “contexto dos fatos e
possíveis crimes apurados” — ele queria
compreender o “nexo de causalidade e
correlação” com as provas.

A PF insistiu no pedido em 1º de fevereiro,

explicando que os dados seriam usados na
“instrução dos relatos apresentados” por
Sérgio Cabral relativos a autoridades com foro
no STF e no STJ, mas sem citar nomes. Tal
menção ao foro alertou o TRF-2, e Gomes
interrompeu as férias, despachando sobre o
tema em 19 de fevereiro.

Conforme Gomes, era necessária
“avaliação cautelosa” contra o
compartilhamento, já que a jurisprudência do
STF aponta que só ministros da Corte podem
decidir em casos de investigados com foro.

PEDIDO DE ACESSO  - Em 26 de
fevereiro, a PF pediu a Fachin o acesso às
provas pela primeira vez. O ministro encaminhou
o pedido para a PGR. Augusto Aras alegou que
a solicitação não mencionava pessoas com foro

no STF, colocando-se contra a medida.
A PF rebateu posicionamento da PGR e

pontuou, em novo pedido a Fachin, o uso das
informações em inquéritos abertos em 2020 após
a primeira leva de depoimentos de Cabral em
dois casos em trâmite no STJ. A Corporação
também alegou “apuração preliminar dos relatos
complementares que vêm sendo apresentados
pelo colaborador”. O pedido foi aceito em parte
por Fachin em 23 de abril.

Segundo o ministro do STF, a PF poderia
fazer uso das provas para “subsidiar os casos
criminais novos de competência” do STF. Já

sobre os casos arquivados e os do STJ, ele
indicou à PF que os ministros relatores de
cada investigação fossem buscados.

O ministro liberou, na prática,
compartilhamento e uso dos dados das duas
operações em 20 apurações preliminares em
que a PF trabalhava baseada nos relatos de
delação de Cabral.

Procurado para comentar a autorização,
Fachin disse à Folha, por meio da assessoria
da Corte, que “encontra-se pautado para
julgamento em plenário virtual agravo
regimental que abarcará as questões

suscitadas”.
O ministro do STF também indicou pedido

expresso da PGR a ser impedido com
revisitação da possibilidade de fechamento de
acordo de colaboração premiada pela PF.

Já sobre o arquivamento dos inquéritos, ele
disse, seguindo a Procuradoria, que “quando
na visão da PGR o conjunto de elementos são
inidôneos para instaurar há pronunciamento
peremptório do titular da ação penal. E o juiz
não deve acusar nem defender.”

Fonte: Diário do Nordeste/Fotos:
Imagens da Internet

Ministro do STF, Edson Fachin (E) acatou a argumentação da PF, que pontuou cláusula de acordo de
colaboração de Sérgio Cabral. O texto prevê uso de informações nas operações Calicute e Boca de Lobo

Dias Toffoli (D) recebeu R$ 3 milhões para alterar seu voto e mais R$ 1 milhão para conceder liminar em benefício
dos ex-prefeitos Neto (Volta Redonda) e Branca Motta (Bom Jesus do Itabapoana) segundo delação de Cabral

E anotação sobre “pendências” associadas à ex-prefeita Para beneficiar Neto, ex-prefeito de Volta Redonda

PF acha contatos de Branca Motta na agenda de Cabral Material corrobora com a acusação de Cabral
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 Após o Jornal O Itaperunense receber
uma reclamação com pedido de investigação,
a direção do semanário de notícias foi atrás
da informação. Segundo uma proprietária de
imóvel residencial, após tentar abrir uma conta
bancária fora de Itaperuna, se deparou com
um protesto em seu nome. Sem saber ou se
lembrar do motivo, recorreu ao Cartório do 3º
Ofício de Itaperuna, onde descobriu que teve
seu CPF protestado por estar com o IPTU de
seu imóvel em atraso e em dívida ativa.

Segundo a proprietária do imóvel, tal
medida causou transtornos em sua vida
empresarial.

“É nossa obrigação e dever andar com
nossos impostos pagos em dia. Mas é um
absurdo por parte do Município de Itaperuna
não comunicar via notificação extrajudicial que
iria tomar tal providencia. Meu nome foi
negativado no SPC e no Serasa logo na
primeira quinzena de janeiro deste ano.
Procuramos a PMI e lá descobrimos que de
junho a dezembro do ano passado, o Município
autorizou o envio para protesto de cerca de
9.596 contribuintes devedores de impostos”,
disse a proprietária do imóvel.

De acordo com o advogado, é
constitucional essa prática. O Superior Tribunal
Federal, ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 5135, em 2016, fixou
a tese de que é constitucional o protesto das
certidões de dívida ativa. No passado, muitos
tribunais entenderam que a medida era por
demais restritiva de direitos, dado que o Estado
já tinha diversos mecanismos de cobrança dos
tributos. Mas, com a elevada crise de receita
pública nos últimos anos, o STF se convenceu
de que a eficiência do protesto ajudaria
municípios e estados a melhorar a sua receita.
Daí ser constitucional a medida.

Ainda, segundo ele, se essas dívidas não
forem pagas no prazo ou se não estiverem
sendo discutidas administrativamente poderão
ser inscritas em dívida ativa. Após a inscrição,
geralmente faz-se uma cobrança amigável.
Mas, se mesmo assim, o devedor não pagar,
poderá ser protestado. Mas a prefeitura tem
de ser cautelosa nesse sentido. É que muitos
créditos são inscritos de maneira irregular. Por
exemplo, pode ocorrer de o cadastro imobiliário
do IPTU não ser confiável, seja pelo
endereço, seja pelo nome, quando um
homônimo deve e outro é negativado; não há
CPF de todos os devedores; o imóvel é
alugado e o cadastro está no nome do inquilino;
o imóvel ter isenção ou imunidade. Enfim, deve
haver sempre um controle rígido para não
protestar quem não está devendo, sob risco
de o município ter de indenizar quem foi
protestado indevidamente, disparou o
advogado.

Ainda, segundo o especialista “poderia o
Poder Público Municipal de Itaperuna ter
comunicado via notificação extrajudicial ou
administrativa os proprietários de imóveis, para
que tal medida ficasse mais amena”,
ressaltando ainda, “que devido à Pandemia da
Covid-19, poderia ter usado os veículos de
comunicação, bem como, o próprio sítio
eletrônico da Prefeitura de Itaperuna para
informar aos contribuintes da decisão tomada
pelo Poder Público”.

– Faltou bom senso, ética e mais
cumplicidade com a coisa pública – disse o
especialista se referindo-se a PMI.  “Estamos
numa pandemia que assola há mais de um ano
nosso Município. A cidade, bem como seus
moradores, trabalhadores e empresários já
enfrentam uma crise sem precedentes”,
finalizou

A reportagem do Jornal O Itaperunense
procurou o setor responsável pela Dívida Ativa
do Município que informou que esses protestos
em massa foram autorizados pela gestão
passada do então prefeito, Dr. Vinícius, e que
o IPTU protestado pode ser dividido em até
36 vezes sem juros, e que caso o IPTU desde
ano também esteja em atraso, o contribuinte
deverá deixá-lo com as cotas em dia, não
precisando quitar o imposto de 2021.

Informações obtidas na Prefeitura Municipal de Itaperuna, esclarecem que protestos ocorreram entre os meses
de junho e dezembro de 2020, na gestão do então prefeito, Marcus Vinícius de Oliveira Pinto, o “Dr. Vinícius”

Em 2020, PMI mandou para o Cartório do 3º Ofício, 9.596
contribuintes inadimplentes para que fossem protestados

Gestão passada não expediu notificação extrajudicial
e nem administrativa aos contribuintes inadimplentes

FOTO: ANDRÉ GARCIA
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Mas não foi só o IPTU. Entrou no pacote
de protestos em 2020, ISS, Taxa de
Localização e todos os parcelamentos que
estavam em abertos, entre outros.

Também apuramos, que por conta da
Pandemia as notificações judiciais foram
suspensas no ano de 2020, quando a gestão
passada tomou a decisão de protestar todos
esses tributos atrasados. Agora, com a
flexibilização, as intimações do processo
judicial e do protesto estão sendo entregues
aos contribuintes inadimplentes.

Fontes revelam ainda, que de junho a
dezembro de 2020, o Poder Público Municipal
(Prefeitura de Itaperuna) autorizou que 9.596
contribuintes itaperunenses inadimplentes
tivessem suas matrículas protestadas no
Cartório do 3º Ofício de Itaperuna.

Sobre o caso dessa empresária
itaperunense, nossa reportagem entrou em
contato com Cartório do 3º Ofício de Itaperuna,
que prontamente nos informou que após
resolvido a situação na Prefeitura Municipal,
ela terá que pagar uma taxa no Cartório ou
fazer um depósito identificado no valor de R$
727,83 (o valor é de acordo com o título
protestado) e que o Cartório leva cerca de 5
dias úteis para baixar o protesto do sistema.

A redação do Jornal O Itaperunense tentou
entrar em contato com o ex-prefeito, Marcus
Vinícius de Oliveira Pinto, Chefe do Poder
Executivo à época em que os protestos foram
autorizados, mas até o fechamento desta
matéria não obteve retorno.

MATÉRIA: ANDRÉ GARCIA/
FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET

SEM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, MUNICÍPIO
DE ITAPERUNA PROTESTA 9.596 CONTRIBUINTES
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SIANSIANSIANSIANSIAN

PENSAMENTO DA SEMANA
  “O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato

reflete”. (ARISTÓTELES)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 O governador Cláudio Castro e o presidente do
Detran-RJ, Adolfo Konder, inauguraram e já está em
funcionamento o primeiro posto do Brasil
exclusivamente voltado para o atendimento a pessoas
com deficiência. O espaço na Avenida Francisco
Bicalho, no Centro do Rio,  passou por uma reforma
e foi todo adaptado para receber este público. Até o

fim do ano, serão entregues mais 4 postos desse tipo.

 O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles
, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF)
na quarta-feira, 18, para busca e apreensão. A
Operação Akuanduba investiga crimes contra a
administração pública de agentes públicos e
empresários madeireiros. Além de corrupção,
advocacia administrativa, prevaricação e

facilitação de contrabando. O  Supremo Tribunal Federal
(STF) determinou 35 mandados de busca e apreensão e
foram realizados em Brasília, São Paulo e no Pará.

 O presidente nacional do Democratas, ACM
Neto, descartou um eventual apoio à candidatura
de João Doria para a presidência da República
em 2022. Uma das justificativas de ACM Neto é
a troca do vice-governador de São Paulo, Rodrigo
Garcia, do Democratas para o PSDB. “É uma
coisa absolutamente inviável imaginar que o

Rodrigo Garcia, para ser candidato a governador de São
Paulo, só poderia ser pelo PSDB. Na prática o recado que
João Doria dá é esse”, queixou-se ACM.

 A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) votou em discussão única, o projeto
de lei 2.910/17, que complementa a Lei 7.148/15,
que determinou o cancelamento do cadastro de
empresas contribuintes do ICMS envolvidas com
cargas roubadas. A medida é de autoria da
deputada Martha Rocha (PDT).

 Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro,
recebeu a multa por ter aglomerado em uma roda
de samba, sem máscara, num bar no centro da
cidade. Segundo a Secretaria de Ordem Pública
(Seop), a autuação ao prefeito teve o valor de R$
562,42 e já foi paga. O prefeito foi as suas redes
sociais, dois dias após o ocorrido, e pediu desculpas.

"Errei ao resolver me juntar aos músicos e cantar algumas
músicas. Obviamente, ver o prefeito da cidade cantando em
um bar é um fato que por si só gera alguma aglomeração,
que é tudo que não se deve fazer nesse momento”, disse.

 Na sessão plenária de quinta-feira (13), o
Colegiado do TRE-RJ determinou a perda do
mandato do deputado estadual Max Lemos
(PSDB) por entender que o político se desfiliou do
MDB sem justa causa. Por maioria de votos, os
membros entenderam que não houve grave
discriminação ou quebra de conteúdo partidário,

mas sim o interesse de o político trocar de partido para
concorrer à Prefeitura de Nova Iguaçu, segundo o relator
do processo, desembargador eleitora, Guilherme Couto.

 A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj) aprovou, na quarta-feira (19), a revogação
da Medalha Tiradentes que tinha sido dada em
2007 ao vereador Dr. Jairinho. Ele é acusado de
matar o enteado Henry Borel. A Medalha
Tiradentes é a maior honraria concedida pelo
Estado do Rio. A revogação do prêmio foi proposta

pelo deputado estadual Noel de Carvalho (PSDB) e
aprovada por unanimidade.

 O ex-presidente da República, Luis Inácio Lula
da Silva (PT), concedeu uma entrevista para o
jornal francês 'Paris Match' e se assumiu que
disputará a corrida ao Palácio do Planalto em 2022.
Ao periódico, o petista declarou: "Serei candidato
contra o Bolsonaro". Após 19 meses encarceirado
e uma pandemia com mais de 400 mil mortes, ao

ser questionado sobre sua posição nas eleições de 2022, Lula
assumiu o que todos já esperavam: será candidato a
presidência da República.

PRTB
RECUSA

FILIAÇÃO DE
BOLSONARO

 O PRTB, fundado e
mantido por Levy Fidélix até
sua morte, deve sumir da
praça a depender das
articulações feitas pela
família – que controla a sua
Executiva nacional. A família
Fidélix – viúva e dois filhos
– recusou filiação do
presidente Bolsonaro. Ele
pediu o controle

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

PRTB recusou a
filiação de Bolsonaro

CONCESSÃO DE CRÉDITO
 A Agência de Fomento do Estado do Rio (AgeRio) e a

Junta Comercial do Estado do Rio (Jucerja) assinaram convênio
para agilizar o acesso à informação entre os órgãos e garantir
celeridade no processo de concessão de crédito da agência
aos empreendedores fluminenses. A medida garantirá o
fomento ao desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro por
meio do uso de tecnologias e sinergia entre as áreas envolvidas.

OPERAÇÃO LÓTUS I
 A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) do Rio

de Janeiro, por meio da Delegacia da Criança e do Adolescente
Vítima (DCAV), deflagrou a "Operação Lótus" na terça-
feira, dia 18. Em uma grande investigação contra a
pedofilia, agentes conseguiram identificar diversos
grupos que trocavam fotos e vídeos pela internet
contendo imagens de crianças e adolescentes praticando
sexo ou de cunho pornográfico.

MAS...
 O presidente Jair Bolsonaro afirmou que está

"namorando" o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e pode
retornar ao PP, presidido por Nogueira.  Bolsonaro disse
que o PP é um "grande partido" e que se Nogueira for
"bom de papo", ele poderá se filiar à legenda.

ALIÁS...
 O PTB vai fazendo a

limpa nas executivas
regionais para avançar na
verticalização afinada com
o projeto de reeleição de
Bolsonaro – com vistas a
filiar o presidente, ou lhe
oferecer um vice na chapa.
Em Tocantins, Roberto
Jefferson, presidente
nacional, indicou o
empresário Alex Kawano
para o comando da legenda.
Seu pai foi um dos fundadores
do Estado ao lado de Siqueira
Campos No Distrito Federal,
Jefferson destituiu a deputada
distrital Jaqueline Silva da
presidência do partido.

Presidente Nacional do
PTB, Roberto Jefferson

DANÇOU
 Com a decisão do ministro Alexandre de Moraes (STF)

de não revogar a prisão de Daniel Silveira, cresce na Câmara
certeza de que o deputado não volta mais ao plenário.

RAIOS X DAS CIDADES
 O Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA), ferramenta

de big data, aponta que 23% dos municípios do país apresentam
déficit fiscal de suas contas; 61 cidades têm endividamento
com comprometimento superior a um ano fiscal
completo. O IGMA contempla 39 indicadores públicos de
todos os 5.570 municípios brasileiros.

incondicional do partido, o que
incluiria a senha da conta do
fundo partidário.

Nomeou o evangélico Fadi Faraj
para o cargo, e o advogado
católico pró-vida Paulo
Fernando Melo, suplente de
deputado federal, como vice.

LOUCURA HUMANA
 O engenheiro Leniel Borel de Almeida recebeu uma carta em

que o Papa Francisco presta solidariedade pelo que classifica
como "massacre" contra seu filho, Henry Borel Medeiros , de 4
anos, em 8 de março. No documento, assinado pelo Monsenhor Luigi
Roberto Cona, assessor para Assuntos Gerais da Secretaria do Vaticano,
o religioso afirma que "a loucura humana" levou à morte do menino.

FAETEC
 Com mais de 54 mil habitantes, Cachoeiras de Macacu

ganhou a primeira unidade da Fundação de Apoio à Escola
Técnica (Faetec), instituição vinculada à Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Inovação. A inauguração contou com
a presença do governador Cláudio Castro, que destacou a
importância da abertura de um espaço dedicado ao ensino
profissionalizante no município.

EX-SECRETÁRIO NO MP
 O ex-secretário de Agricultura do Governo MV, Cláudio Nuss,

o “Bolinha”, prestou depoimento online no Ministério Público
do Estado do Rio - MPRJ em Itaperuna, no dia 13 de maio
último. “O Caso das Rachadonas” foi o tema principal. Nuss
em entrevista ao jornalista Adilson Ribeiro tornou o episódio público
no ano passado sobre supostas irregularidades em uma ação trabalhista
municipal. (Fonte: BNB - Blog Ninobellieny)

Ex-secretário de Agricultura do Governo MV,
Cláudio Nuss, o “Bolinha”, prestou depoimento
no MPRJ sobre o “Caso das Rachadonas”

OPERAÇÃO LÓTUS II
 A operação aconteceu em vários estados brasileiros.

No Rio de Janeiro, os agentes cumpriram os mandados em
endereços de Macaé e Campos dos Goytacazes, na Região
Norte; Niterói, Região Metropolitana; Duque de Caxias, na
Baixada Fluminense, além dos bairros de Jacarepaguá e
Guaratiba, na Zona Oeste da capital.

FALSO MÉDICO
 A Polícia Civil prendeu em flagrante um falso médico

que atendia na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
de Realengo, na Zona Oeste. Segundo os investigadores, o
homem atuava na sala amarela, na ala destinada a pacientes
com covid-19 da unidade, quando foi abordado pelos agentes
da 12ª DP (Copacabana). Itamberg Oliveira Saldanha, de 31
anos, chegou a receber a vacina contra o vírus após mentir
ser profissional de saúde.

IRMÃOS KLB
 Um dos maiores sucessos no início dos anos 2000, os irmãos

Kiko , Leandro e Bruno , do KLB , foram surpreendidos com
uma dívida milionária contraída pelos pais dos cantores,
que estava sendo cobrada na Justiça. O empresário Franco
fez um empréstimo pessoal de R$ 650 mil, em 2012, contudo, não
conseguiu realizar o pagamento das parcelas.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com

DANOS MORAIS
  ex-governador Anthony Garotinho foi condenado a pagar

R$ 100 mil ao desembargador Luiz Zveiter, do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio (TJRJ), por ter divulgado em seu blog
pessoal e oficial e nas redes sociais vídeos acusando o magistrado
de ser o "chefe de uma quadrilha criminosa" responsável pela
impugnação de sua candidatura ao Governo do Estado em 2018.
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 Parceria entre a Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e o
município de Barra do Piraí possibilitou um feito
inédito na última semana: a emissão da primeira
certidão municipal de inexigibilidade de
licenciamento ambiental para uma cooperativa
de catadores de materiais recicláveis.

A entrega tornou o município do Sul
Fluminense o primeiro do estado a possibilitar,
por meio do documento emitido pela prefeitura,
a contratação de centros de reciclagem por
grandes empresas sem a necessidade de um
processo de licenciamento ambiental. A
novidade faz parte do empenho da equipe
técnica da Seas em apoiar os municípios a
implantarem seus programas de coleta seletiva.

Embora as cooperativas de reciclagem de
pequeno e médio porte não precisem de
licenciamento ambiental perante o poder público,
os grandes geradores de resíduos exigem das
cooperativas a certidão inexigibilidade de
licença, documento que pode desencadear um
processo longo, caro e que muitas vezes
inviabiliza suas atividades.

- A medida é um ganho para o meio ambiente
e para toda a categoria dos catadores de
materiais recicláveis. Esperamos que Barra do
Piraí possa inspirar e estimular outros
municípios do Estado a fazerem o mesmo. As
prefeituras possuem autonomia para facilitar a
emissão da certidão de inexigibilidade, e a Seas
e o Inea estarão sempre à disposição para
auxiliá-las - explica o secretário de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha.

Com relação à gestão de resíduos, a Seas
acompanhou e orientou todo o processo
metodológico e modelagem, desde a fase de
diagnóstico e planejamento até a implantação,

CIDADE DE BARRA DO PIRAÍ É PIONEIRA NO
LICENCIAMENTO DE CENTROS DE RECICLAGEM

Secretaria de Estado de Agricultura realiza trabalho efetivo levando informação para o controle da raiva

do sistema municipal de coleta seletiva em
Barra do Piraí. Os gestores municipais foram

capacitados para que se implantasse a coleta
seletiva em caráter contínuo, o que inclui

diversas ações como elaboração de legislação
e atividades de educação ambiental.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

 A Prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana
assinou, neste mês de maio, adesão ao Sistema
Nacional de Promoção da Igualdade Racial
(Sinapir), que vai garantir avanços nas políticas
públicas.

O evento contou com a presença de Helbert
Pitorra, coordenador nacional do Sinapir,
vinculado ao Ministério da Mulher, Família e
os Direitos Humanos; do prefeito de Bom Jesus
do Itabapoana, Paulo Sergio Cyrillo; do vice-
prefeito Otávio Amaral; e da secretária
municipal de Assistência Social e Habitação,
Angélica Hullen.

O Sinapir é um instrumento fundamental
para a institucionalização da Política Nacional
de Promoção da Igualdade Racial. A partir da
adesão de estados, DF e municípios ao sistema,
fortalece-se a atuação conjunta para a
implementação de ações e potencialização de
resultados.

No dia 13 de Maio, Dia da Abolição da
Escravatura, o encontro com o representante
do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos
Humanos reforça a importância das ações
afirmativas para a população negra.

O prefeito Paulo Sergio Cyrillo
comprometeu-se a criar em Bom Jesus do
Itabapoana um Conselho Municipal de Políticas
de Igualdade Racial e um Plano Municipal de
Políticas Públicas de Igualdade Racial do
Município, para a garantia de direitos.

A adesão ao Sinapir é uma importante
ferramenta para a garantia de direitos da
população negra em nossa cidade.

Fonte: Facebook Oficial do Município

PREFEITURA DE
BOM JESUS ADERE

AO SINAPIR
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 Há exatos 48 anos, a pequena Araceli desapareceu em
Vitória, no Espírito Santo. Só foi encontrada seis dias depois.
Espancada, estuprada, drogada e morta. Seu corpo foi
desfigurado com ácido. Os suspeitos foram absolvidos e o
crime, arquivado. A data do assassinato ficou marcada e, no
ano 2000, foi instituído o Dia Nacional de Combate ao Abuso
e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, lembrado
no último dia 18.

 O assassinato brutal de Araceli é apenas a faceta de um
crime que acontece diariamente dentro dos lares. Nem todos
terão esses requintes de crueldade e nem todos serão
cometidos por psicopatas ou pessoas fora da lei. A maioria
deles vai ocorrer com quem já tem a confiança da criança.
“Infelizmente o pedófilo, o abusador, ele está dentro de casa
ou frequenta a casa ou faz parte do núcleo familiar em que
aquele menor convive”, afirma Raquel de Andrade, presidente
do Instituto Infância Protegida, organização não governamental
(ONG) do Espírito Santo que dá amparo jurídico e psicológico
a crianças, adolescentes e adultos vítimas de violência sexual.

Foi exatamente o que aconteceu com M.C, hoje com 31
anos. “Não sei ao certo em qual idade começaram os abusos,
tenho alguns flashes de cenas aos 8 ou 9 anos. Um amigo do
meu pai, devia ter seus 60 anos, alcoólatra e fumante (digo
isso porque o cheiro dele não esqueço) me pegava em um
canto, em churrascos nos finais de semana, onde todos os
adultos estavam, sem condições de zelar pelo bem-estar das
crianças. Fazia isso comigo e com a minha irmã ao mesmo
tempo”, lembra. Infelizmente, esse não foi o único episódio de
abuso pelo qual ela passou: “Pouco tempo depois, um professor
particular me dava aulas de violão em casa. Eu com 11, ele
com 35. Ele me disse, depois de uma aula, que eu era muito
bonita, que tinha um estilo legal e me pediu um beijo”, relata.

Os abusos deixaram marcas. “Aos 11, eu me cortava e
pensava bastante em suicídio”. Mesmo assim, seu pai não
acreditou. Obrigou M.C. a conviver com o amigo abusador
até que ele morresse. “Me levou ao velório, inclusive.”

Aos 13, mais uma vez, M.C. foi vítima de quem mais
confiava. Dessa vez, uma amiga, com 25 anos, que a convidou
para passar a semana em sua cidade. “Quando cheguei, ela
me mostrou vídeos pornôs e prostitutas na rua, me explicou o
que era sexo porque eu ainda não sabia bem. Me oferecia
bebidas e drogas, fazia com que eu me sentisse descolada e
importante. Tive relações com o seu irmão, foi a minha primeira
vez. Chorei assim que acabou.”, lembra. Depois disso, a amiga
a convenceu a manter relações com outras pessoas. Mesmo
traumatizada, M.C. acreditava que tinha se tornado adulta e
experiente. Só anos depois, percebeu que havia sido aliciada.
“Sinto que um pedaço de mim, que me trazia inocência e
vivacidade, foi roubado antes que eu tivesse consciência dele”,
lamenta.

A presidente do Instituto Infância Protegida vai além quando
diz que não existe perfil de abusador: embora a maioria seja
do sexo masculino, mulheres também abusam, como babás,
funcionárias de creche, mães, avós. “Um caso em especial
que estamos cuidando é o de uma que mãe precisava trabalhar
e deixou a criança com a avó. A avó estava abusando da
criança”, conta.

Para se ter uma ideia do volume de abusos, de 2011 ao
primeiro semestre de 2019, foram registradas mais de 200 mil
denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes,
segundo dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos,
por meio do serviço Disque 100.

Como perceber
De acordo com Elaine Amazonas, assistente social e gerente

de projetos na Bahia da ONG Plan International, que promove
os direitos das crianças, identificar os sinais de um abuso não
é fácil pois, na grande maioria das vezes, o abusador não deixa
sinais físicos. Segundo ela, é preciso estar atento às mudanças
repentinas de comportamento: “Muitas vezes a criança se
apresenta mais irritadiça, apresenta ansiedade, dores no
corpo, na cabeça, barriga, sem uma explicação mais lógica.
[Apresenta] alterações gastrointestinais. Raiva, rebeldia.
Muitas crianças ficam mais introspectivas, não querem
conversar, têm pesadelos constantes voltam a fazer xixi
na cama, chupar dedos”, enumera.

Raquel Andrade acredita que importantes formas de
prevenção são a cumplicidade e o diálogo constante com
os filhos: “Que os pais se esqueçam um pouco deles e se
doem mais aos filhos. Tem pai que acha que é perder tempo
sentar junto com o filho. Não é perder tempo, é qualidade

ABUSO SEXUAL INFANTIL: COMO
IDENTIFICAR, PREVENIR E COMBATER

de vida, é salvar o seu filho, é salvar a sua filha. Então
senta, conversa, mostra os perigos que eles estão correndo.
Quem sabe isso seja uma forma de evitar um mal pior”,
diz. Ela orienta que, durante essas conversas, os pais
expliquem às crianças que não é qualquer pessoa que pode
tocar nelas, que não devem conversar com estranhos nem
mesmo pela internet.

A presidente do Instituto Infância Protegida lembra que
hoje  já  exis tem apl ica t ivos  para  computadores  e
dispositivos móveis que podem rastrear tudo que a criança
vê e com quem ela conversa: “Os pedófilos muitas vezes
se escondem atrás da tela de um computador, de um
celular, de um tablet achando que internet é terra de
ninguém. Então, a prevenção é muito importante”.

Cartilha
A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do

Adolescente do governo federal atualizou a cartilha com
informações  sobre  abuso sexual .  Nela  constam
informações como os conceitos de abuso e exploração
sexual de crianças e adolescentes, mitos e verdades sobre
esses crimes, métodos do agressor e perfil das vítimas.
“O conhecimento sobre a rede de proteção dos menores
de idade também é muito importante para estabelecer o
vínculo entre o Estado e a sociedade para o enfrentamento
dos casos.”, diz o secretário nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente, Maurício Cunha.

A iniciativa é uma das ações do Maio Laranja, criado
exatamente para incentivar a realização de atividades que
possam conscientizar, prevenir, orientar e combater o abuso
e a exploração sexual de crianças e adolescentes durante
todo o mês de maio. Como parte das ações programadas,
no dia 17, o governo lançou o Programa Nacional de
Enfrentamento  à  Violência  Contra  Cr ianças  e
Adolescentes.

Tanto o Instituto Infância Protegida quanto a ONG Plan
Internat ional  es tão  com uma sér ie  de  l ives  com
profissionais para esclarecer os principais temas referentes
ao abuso infantil.

Ajuda
O governo federal disponibiliza diversos de canais para

atendimento às vítimas do abuso infantil. Entre eles está a
Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que funciona
por meio do serviço Disque 100 e que conta agora com
números no WhatsApp e Telegram (basta apenas digitar
Direitoshumanosbrasilbot no aplicativo). “São aplicativos

onde se pode passar áudios, fotos e vídeos. A vítima pode
gravar os abusos e passar por esses canais. É uma forma
de denunciar e inibir a ocorrência de mais casos.”, afirma
Maurício Cunha.

Outra forma de denunciar é buscar o conselho tutelar.
Eduardo Rezende de Carvalho, conselheiro tutelar no
Distrito Federal há cinco anos, conta como funciona o
trâmite dessas denúncias. “A partir do registro, levamos
ao conhecimento da autoridade policial para fazer o corpo
de delito, depois identificamos o possível agressor,
solicitamos ao Judiciário o afastamento como medida de
proteção, caso se configure o fato, e encaminhamos ao
programa de atendimento às vítimas”.

Segundo o secretário, o Brasil dispõe  de uma rede de
proteção preparada e capaz de lidar com diversos graus
de abusos e exploração sexual de meninos e meninas.
“Desde o ano passado,  672 conselhos tutelares já
receberam veículos zero quilômetro e equipamentos para
a melhoria da infraestrutura no atendimento a crianças e
adolescentes de todo o país. Os kits foram entregues pelo
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH) nas cinco regiões do país. O conjunto de
equipamentos inclui, além dos automóveis, computadores,
refrigerador, bebedouro, smart TV, ar condicionado portátil,
cadeirinha para automóvel e impressora”, afirma.

De acordo com a  gerente  de  Proje tos  da  Plan
International, toda criança e todo adolescente que sofreram
violência sexual precisam receber um acompanhamento
psicológico para ajudá-los a entender e ressignificar o que
aconteceu. “A gente precisa lembrar o tempo todo que a
vítima não é a culpada”, diz. Segundo ela, cada criança
vai reagir de uma forma. Algumas terão o poder de se
refazer, conseguindo deixar o trauma para trás, e outras
vão apresentar problemas psiquiátricos, psicológicos, terão
dificuldades em suas relações interpessoais. “Nenhuma
criança ou adolescente passa por isso incólume”, diz.

Edição: Graça Adjuto
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 A raiva é uma doença infecciosa, que
pode ser transmitida aos animais de produção,
de companhia, ou silvestres. A doença ataca o
sistema nervoso central, causando mudança de
comportamento, paralisia e, por vezes,
agressividade. A Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento
por meio da Superintendência de Defesa
Agropecuária compreendendo a importância de
levar informação e transformar a vida desses
produtores, realiza trabalho educativo e atua
diretamente no controle da raiva no meio rural.

 No Brasil, os principais transmissores da
raiva ao ser humano continuam sendo cães e
gatos, mas na Zona Rural, devido ao
desequilíbrio ecológico, o morcego hematófago
leva esse título. A transmissão é feita a partir
da mordida desse morcego infectado, que tem
a saliva contaminada pelo vírus, aumentando
então a incidência de raiva tanto em áreas rurais
quanto em áreas urbanas. Se um cão, gato ou
um ser humano manipular desatentamente um
morcego assim, pode haver uma infecção
acidental.

As políticas públicas de prevenção e
controle são executadas pelos órgãos de Defesa
Sanitária Animal, conforme as diretrizes do
Programa Nacional de Controle da Raiva em
Herbívoros (PNCRH). As estratégias incluem
a orientação e incentivo para vacinação dos
rebanhos, vigilância epidemiológica, controle
populacional do vetor da espécie Desmodus
rotundus em propriedades rurais com alta
incidência de mordeduras e ações educativas.

 - Toda suspeita de ocorrência da doença
ou conhecimento de locais com abrigos de
morcegos em áreas rurais devem ser
notificados à Defesa Agropecuária, através de
um dos 27 escritórios distribuídos pelo estado.
– Afirma o superintendente de Defesa
Agropecuária, Paulo Henrique de Moraes.

 A Raiva - A Raiva não tem cura, é uma
doença viral (gênero Lyssavirus) aguda, que
afeta o sistema nervoso central de todos os
mamíferos, domésticos e silvestres, inclusive o

RAIVA NO MEIO RURAL: DOENÇA
AFETA ANIMAIS DE PRODUÇÃO NO RJ

ser humano, causando uma grave
encefalomielite. É uma das mais importantes
zoonoses em saúde pública, por sua evolução
drástica e letal e suas implicações
socioeconômicas.

A transmissão usualmente é por contato
direto, através do contágio da saliva de um
animal infectado, seja por mordedura, arranhão
ou lambedura, na pele e mucosas.

Seus ciclos endêmicos de transmissão são
classificados como: aéreo (morcegos
hematófagos e não hematófagos); rural
(animais de produção/herbívoros); urbano (cães
e gatos); silvestre (mamíferos silvestres/saguis,
quatis, cachorro do mato, etc.).

Raiva em cães e gatos, como prevenir?

Secretaria de Estado de Agricultura realiza trabalho efetivo levando informação para o controle da raiva

Os cães, gatos e outros animais silvestres,
tanto em áreas rurais quanto urbanas, também
podem ser infectados de forma acidental. Para
isso basta seguir algumas dicas de prevenção
da doença:

• Não manipular, alimentar ou acariciar
animais silvestres, como saguis, quatis e
morcegos;

• Lembrar que morcego caído ao solo ou
voando de dia já aponta para alguma alteração
na saúde desses animais;

• Cuidado com herbívoros que parecem estar
engasgados, não introduzir a mão na boca do
animal.

• Nunca tente capturar um morcego, chame
um profissional capacitado para removê-lo

adequadamente;
• Cães e gatos devem ser vacinados

anualmente contra a raiva. Procure um médico-
veterinário e inicie o protocolo de vacinas do
seu pet o quanto antes.

Qualquer suspeita de síndrome neurológica
deve ser notificada ao Núcleo de Defesa
Sanitária Animal da sua região. A raiva é doença
de notificação obrigatória e a não notificação
coloca em risco todo rebanho, inclusive você!
Caso saiba da existência de abrigos de
morcegos ou sua propriedade esteja com alto
índice de mordeduras, notifique também.

Os contatos de e-mail dos Núcleos de
Defesa Agropecuária podem ser acessados por
meio deste link: https://bit.ly/2FUeQqT.
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 Luiz Agripino é dono de uma das maiores
fábricas de confecções do Noroeste
Fluminense. Na última semana, um de seus
funcionários teve uma crise renal e precisou
ser levado ao Hospital São Vicente de Paula,
em Bom Jesus do Itabapoana. O próprio
empresário o levou até lá, ocasião em que
conheceu mais de perto os desafios da unidade
no combate ao Coronavírus, e não teve dúvidas:
doou 1 mil aventais para os funcionários que
atuam na linha de frente do combate à
pandemia da região.

Mas esta doação não será a única. Nos
próximos dias, Luiz Agripino vai separar mais
1.400 unidades – num total de 2.400 – para
serem distribuídas para o Hospital Municipal
de Itaocara, além de um asilo e um convento,
ambos em Bom Jesus do Itabapoana. Para o
empresário, conhecido pelas ações filantrópicas
também em outras crises – como nas mais
recentes enchentes da região –, o momento
exige a união de todos.

“Acho que esta é a hora de nos unirmos. Se
não for agora, não será nunca mais. Vi de perto
a situação do hospital e fiquei comovido com a
dedicação com que os funcionários trabalham.
É nosso dever ajudar”, disse Agripino.

Desde o início da pandemia, em março do
ano passado, a Firjan vem mobilizando
empresários fluminenses em diversas iniciativas
desse tipo. Só nos primeiros quatro meses, mais
de 300 mil itens de saúde foram doados. A rede
de laboratórios FabLab da Firjan SENAI se
dedicou à fabricação de faceshields, produto
que acabou sendo feito também por indústrias
de plástico que fizeram reconversão industrial.
Já no âmbito da empregabilidade, a Firjan
elaborou o Programa Resiliência Produtiva, que
teve mais de 80% das sugestões aceitas nas
esferas federal, estadual e municipais.

Mais recentemente, a Firjan vem se
engajando na campanha SESI Cidadania Contra
a Fome, que busca minimizar os efeitos da
pandemia sobre pessoas em situação de fome
e pobreza extrema por meio de doações de
cestas básicas no estado do Rio. Pessoas em
situação de extrema pobreza vivem com até
R$ 89 por mês, o que no estado são 2,6 milhões
de pessoas nessa situação - o equivalente a
15,1% da população fluminense. Com um mês
de campanha (de 14/04 a 14/05), foram
arrecadados recursos suficientes para atender

Luiz Agripino é dono de uma das maiores fábricas de confecções do Noroeste Fluminense, a Vest Surf

a 17.962 pessoas. Viva Rio, o Movimento União
Rio e Caminhão da Misericórdia são parceiros
da Firjan SESI nesta iniciativa de mobilização
da sociedade.

“É com orgulho que vemos iniciativas como
esta de empresários do Noroeste Fluminense e
também da Firjan. Apenas com união vamos
conseguir diminuir os efeitos da pandemia não
só para a indústria, mas para toda a sociedade
fluminense” disse o presidente da Firjan
Noroeste Fluminense, José Magno Vargas
Hoffmann.

Confira abaixo os endereços das
unidades do Norte e Noroeste Fluminense
que estão recebendo doações de alimentos
não-perecíveis:  Firjan SENAI SESI
Itaperuna. Rua Dep. José de Cerqueira Garcia,
nº 883 - Presidente Costa e Silva; Firjan SESI
Santo Antônio de Pádua. Avenida João Jasbik,
nº 740 – Aeroporto; Firjan SESI Campos.
Avenida Bartolomeu Lisandro, nº 862 - Parque
Jardim Carioca,  Guarus; Firjan SESI Macaé.
Alameda Etelvino Gomes, nº 155 - Riviera
Fluminense
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