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FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET Uma iniciativa da rádio Roquette-Pinto (94,1
FM), com apoio da Subsecretaria de
Comunicação Social do Governo do Estado,
começa a dar mais visibilidade a artistas do
interior do Rio de Janeiro. Com o objetivo de
contribuir para que toda essa potência cultural
possa ser conhecida pelo grande público, a
emissora abre seus microfones para que músicos
fora do restrito circuito cultural da capital
fluminense possam apresentar seus trabalhos.
O programa matutino Giro RJ, com noticiário
voltado exclusivamente para o público do interior
do estado, tem oferecido essa oportunidade aos
artistas também da Baixada Fluminense e Região
Metropolitana do Rio. Na atração jornalística,
que vai ao ar diariamente de segunda à sexta
entre 8h e 9h - horário nobre do rádio –, os artistas
podem divulgar suas músicas na Roquette-Pinto,
que tem abrangência estadual pelo dial 94,1 FM
e plataformas on-line, como o site e o aplicativo
da emissora. PÁGINA 3

GIRO RIO: RÁDIO ROQUETTE-PINTO ABRE OS
MICROFONES PARA ARTISTAS DO INTERIOR

Programa Giro RJ garante espaço para músicos de todo o estado mostrarem seus trabalhos

PROGRAMA PROSPERAR: PRODUTOR DE
BOM JESUS SENTIU SUA DEMANDA AUMENTAR

PÁGINA 8

 Durante reunião com o governador do Rio,
Cláudio Castro, representantes do grupo de
laticínios Italac anunciaram a instalação de uma
unidade em Campos dos Goytacazes, no Norte
Fluminense. Com investimentos de R$ 80 milhões,
a expectativa é de que o empreendimento gere
270 empregos diretos e indiretos. Com sede em
Goiás, a Italac é uma das maiores indústrias de
laticínios do país. O grupo possui fábricas, postos
de captação e produção em Minas Gerais, São
Paulo, Rondônia, Pará, Rio Grande do Sul e
Paraná, além de Goiás. A empresa tem 100
produtos e absorve uma produção leiteira de 7
milhões de litros/dia. PÁGINA 4

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

ITALAC CHEGA A CAMPOS/RJ COM
INVESTIMENTOS DE R$ 80 MILHÕES

PÁGINA 9

CARTILHA DO CNJ
ORIENTA SOBRE

DIREITOS DE CLIENTES
DE EMPRESAS AÉREAS

Com sede em Goiás, a Italac é uma das maiores indústrias de laticínios do país. O grupo possui fábricas,
postos de captação e produção em Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Pará, Rio Grande do Sul e Paraná, além de Goiás

GOVERNO LANÇA
CAMPANHA DE DNA PARA
ENCONTRAR PESSOAS

DESAPARECIDAS
PÁGINA 7
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 A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab)
acaba de lançar uma importante ferramenta de consulta sobre
o panorama da mão de obra no Estado do Rio Janeiro. O Mapa
do Emprego Formal, produzido pelo Observatório do Trabalho
da Setrab, reúne dados, a partir de janeiro deste ano,
segmentados por regiões, municípios e atividade econômica, com
base na análise dos dados do Novo Caged, divulgados
mensalmente pelo Ministério da Economia.

Com informações das oito regiões fluminenses – conforme
a organização regional definida pela Fundação Centro Estadual
de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos
do Rio de Janeiro (Ceperj) –, o Mapa do Emprego Formal tem
por objetivo colaborar para o desenvolvimento de políticas
públicas mais precisas para geração de emprego e renda. A
ferramenta mostra dados das vocações empregatícias e
evoluções do emprego formal dos 92 municípios do estado.

-  O Mapa do Emprego Formal vai dar mais visibilidade aos
números do Caged e ajudar na formação de políticas públicas.
Com ele, será possível visualizar toda evolução do modelo
econômico e de empregabilidade do nosso Estado - ressalta o
subsecretário Julio Saraiva, um dos idealizadores do projeto.

Pelo mapa, é possível ter acesso, de forma interativa, a uma
análise dos dados do Estado do Rio, realizada pelo Observatório
do Trabalho, com destaque para as áreas de consulta e gráficos
de evolução que possibilitam a observação e a distribuição dos
empregos por setor de atividade.

Disponível no site da secretaria (www.rj.gov.br/secretaria/
trabalho), o mapa será atualizado mensalmente em até sete dias
após a divulgação dos dados gerais do novo Caged.

No primeiro trimestre do ano, entre contratações e demissões,
o Rio de Janeiro registrou um saldo positivo de 28.078 postos de
trabalho. Só na Região Metropolitana foram 12 mil vagas a mais.
Os dados indicam ainda que o setor de Serviços foi o que mais
cresceu, com 17.631 novos empregos formais, seguido da
Indústria, com 6.202 postos.

GOGOGOGOGOVERNO DO ESTVERNO DO ESTVERNO DO ESTVERNO DO ESTVERNO DO ESTADO DO RIOADO DO RIOADO DO RIOADO DO RIOADO DO RIO
LANÇA MAPLANÇA MAPLANÇA MAPLANÇA MAPLANÇA MAPA DO EMPREGO FORMALA DO EMPREGO FORMALA DO EMPREGO FORMALA DO EMPREGO FORMALA DO EMPREGO FORMAL

Ferramenta digital permite acesso a informações sobre todas as regiões fluminenses

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

 A Câmara aprovou o texto-base da Medida Provisória
(MP) que fixou o salário-mínimo no valor de R$ 1.100. Trata-
se de um aumento de 5,26% (R$ 55) em relação ao valor do
ano passado, de R$ 1.045. A MP ainda passará por análise do
Senado. O valor proposto pelo governo para este ano
corresponde à variação de 5,22% para o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), no período de janeiro a
dezembro de 2020. O INPC apura a inflação mensal das
famílias com renda de um a cinco salários-mínimos. Como os
preços subiram neste ano, as projeções do governo mudaram.
Na proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) havia
sido sugerido um mínimo de R$ 1.088.

Alguns deputados reclamaram do reajuste fixado pelo
governo. Para eles, o aumento não contempla a escalada da
inflação e da crise econômica gerada pela pandemia. “Sabemos
que é importante qualquer reajuste que seja, embora seja indigno
no mesmo momento que a inflação está descontrolada, que
aumenta o desemprego, que há insegurança alimentar da
população, a contrapartida seja um aumento de apenas 5%
[no salário]”, disse Tadeu Alencar (PSB-PE).

CÂMARA APROVA MP
DO SALÁRIO-MÍNIMO
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 Uma iniciativa da rádio Roquette-Pinto
(94,1 FM), com apoio da Subsecretaria de
Comunicação Social do Governo do Estado,
começa a dar mais visibilidade a artistas do
interior do Rio de Janeiro. Com o objetivo de
contribuir para que toda essa potência cultural
possa ser conhecida pelo grande público, a
emissora abre seus microfones para que músicos
fora do restrito circuito cultural da capital
fluminense possam apresentar seus trabalhos.

O programa matutino Giro RJ, com noticiário
voltado exclusivamente para o público do interior
do estado, tem oferecido essa oportunidade aos
artistas também da Baixada Fluminense e Região
Metropolitana do Rio. Na atração jornalística,
que vai ao ar diariamente de segunda à sexta
entre 8h e 9h - horário nobre do rádio –, os artistas
podem divulgar suas músicas na Roquette-Pinto,
que tem abrangência estadual pelo dial 94,1 FM
e plataformas on-line, como o site e o aplicativo
da emissora.

O Giro RJ – parceria da Rádio Roquette-
Pinto com a Subsecretaria de Comunicação
Social do Governo do Estado do Rio – tem como
foco principal a valorização do interior
fluminense.

- Valorizar o interior do Estado é um dos
compromissos do Governo. Incentivar a cultura,
ainda mais nesse momento de pandemia, é
fundamental para ajudar os artistas. É a Roquette
voltando às suas origens, a origem do rádio de
levar à população a educação e a cultura -
pontuou a subsecretária de Comunicação Social
do Governo do Estado, Denise Ribeiro.

O subsecretário-adjunto de Comunicação
Social do Governo do Estado, Igor Marques,
destaca a capacidade e qualidade musical dos
artistas do interior.

- Tivemos a ideia de criar o Giro RJ como
uma forma de valorizar mais o interior do Estado,
que tem um potencial cultural e produtivo enorme
- enfatizou.

Reformulação da rádio - A iniciativa de dar
visibilidade aos artistas desconhecidos do grande
público é apenas uma das que integram a
reformulação da rádio buscando a valorização
cultural e educacional.

- Fico muito feliz ao saber que os ouvintes já
se referem à Roquette-Pinto como a rádio da
oportunidade. Porque é justamente essa a missão
de um veículo público, voltado para educação,
cidadania e prestação de serviços. Ser vitrine
para os verdadeiros representantes da identidade
do Rio de Janeiro, sua cultura, seus artistas, seus
talentos, para todo o povo fluminense. Estamos
cada vez mais conectados a todas as regiões do
estado – destaca o diretor-presidente da
emissora, Thiago Gomide.

A oportunidade dada pela Roquette-Pinto é
comemorada pelos artistas. Felipe Gomes
Cipriano, de 32 anos, morador de São Gonçalo,
não conteve a emoção ao ouvir sua música tocada
pela primeira vez no rádio.

- Eu fiquei muito feliz. Fiquei sem palavras.
Sou compositor há 15 anos e nunca havia lançado
uma música com minha interpretação. Na
primeira vez, já tocou na rádio, e as pessoas
começaram a me procurar para saber da música.
Eu ainda não havia lançado oficialmente e tive
que antecipar no YouTube. Está dando muitos
resultados e facilita o lançamento nas
plataformas de streaming de música - enfatizou
o autor de "Herdeira", que é uma homenagem à
filha.

Apresentadora do programa, a jornalista
Gabriela Hilário ressalta outra ação dentro do
Giro RJ, que dá visibilidade multimídia aos
profissionais da música.

- No 'Talentos do Interior', o público pode
escolher nas redes sociais, durante a semana,
qual artista quer ouvir de determinada região.
Assim, os profissionais também ganham
notoriedade nas redes. É um momento muito
especial e alegre, pois os artistas se sentem

RÁDIO ROQUETTE-PINTO ABRE OS MICROFONES
PARA ARTISTAS DO INTERIOR DO ESTADO DO RIO

valorizados e prestigiados. É muito bom poder
contribuir com este espaço - enfatizou a
apresentadora.

Mesmo quem está há muito tempo na estrada
comemora a possibilidade de ter sua música
tocada em uma rádio. Formado há 24 anos, o
Trio Júlio, formado pelos irmãos Magno Júlio
(percussão) e os gêmeos Marlon Júlio (violão 7
cordas) e Maycon (bandolim), é um grupo
instrumental que mistura em seu repertório
choro e samba com diversos gêneros e ritmos
brasileiros. Segundo Marlon, de 32 anos,
conseguir divulgar o trabalho em um veículo de
comunicação não é fácil.

- Ter uma música na rádio não é simples e
sabemos a importância deste veículo ainda mais
aqui no interior. Fiquei muito feliz com a
oportunidade. Acho que é um importante
estímulo para os profissionais, ainda mais para

quem está começando. Potencializa nosso
trabalho e dá até mais vontade de produzir -
destacou o músico do trio de Cordeiro, na Região
Serrana. Em tempo: a foto do trio foi feita antes
da pandemia.

Como participar - Para participar, basta
enviar um e-mail para musicagirorj@gmail.com
com a música do artista, grupo, banda etc,
informações da trajetória profissional, uma foto
e telefone para contato. A equipe de produção
do Giro RJ informará aos artistas quando a
música será reproduzida no programa.

"Rádio Roquette-Pinto: apoio
incondicional à cultura"  - Estão abertas as
inscrições para três editais de estímulo à cultura
que vão beneficiar as artes cênicas e o
audiovisual com recursos superiores a R$ 500
mil. O Prêmio Funarj/Roquette-Pinto de
Esquetes 2021, o primeiro do gênero, selecionará

20 trabalhos, com duração entre três e cinco
minutos. Cada um receberá um prêmio de
R$ 2 mil e será veiculado na Rádio Roquette-
Pinto, do Governo do Estado do Rio, no
segundo semestre de 2021.

Além disso, outro programa da emissora
também é voltado para dar espaço aos
artistas musicais que ainda estão no
anonimato. O Sabadou, apresentado pelo MC
Serginho e David Costa, tem o "Pagode do
Desconhecido" em que profissionais do
samba e do pagode podem divulgar suas
composições.

A rádio Roquette-Pinto prevê outras
ações para quem não tem espaço na mídia
tradicional, entre elas, uma nova atração em
sua grade. O "Som da Rua" dará oportunidade
a artistas da rua de cantarem no estúdio da
emissora, no Centro do Rio.

Programa Giro RJ garante espaço para músicos de todo o estado mostrarem seus trabalhos

Apresentadora do programa
Giro Rio, a jornalista Gabriela Hilário

Trio Júlio

Felipe Gomes Cipriano
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 Durante reunião com o governador do Rio,
Cláudio Castro, representantes do grupo de
laticínios Italac anunciaram a instalação de uma
unidade em Campos dos Goytacazes, no Norte
Fluminense. Com investimentos de R$ 80
milhões, a expectativa é de que o
empreendimento gere 270 empregos diretos e
indiretos. O secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico, Energia e
Relações Internacionais, Leonardo Soares,
também participou do encontro.

- Estamos aqui para abrir caminhos para os
empreendedores, que são fundamentais para
gerarmos emprego e renda para a população do
Rio de Janeiro. Este investimento da Italac mostra
que o nosso estado está no caminho certo,
voltando a ter um ambiente favorável para os
negócios - afirmou Cláudio Castro.

Com sede em Goiás, a Italac é uma das
maiores indústrias de laticínios do país. O grupo
possui fábricas, postos de captação e produção
em Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Pará,
Rio Grande do Sul e Paraná, além de Goiás. A
empresa tem 100 produtos e absorve uma
produção leiteira de 7 milhões de litros/dia.

- Este é um projeto de extrema importância
para a Italac, pelo potencial de consumo e pela
importância do estado. Estamos ansiosos para
iniciar as atividades. Será uma importante
conquista para a empresa - afirmou o diretor de
Novos Negócios da Italac, Felipe Freiria, que
elogiou as iniciativas do governador Cláudio
Castro para incentivar a instalação de novas
indústrias no Rio de Janeiro.

De acordo com o secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico, Leonardo Soares,
os investimentos anunciados nos últimos meses
no Estado são reflexo das iniciativas do Governo
do Rio para consolidar um novo ambiente de
negócios que demonstrem confiança ao
empresariado no Estado. O secretário destacou
ainda o potencial de Campos para receber o
novo empreendimento.

- É uma cidade que oferece condições
especiais ao desenvolvimento da pecuária de
leite. O município dispõe da maior reserva de

ESTADO DO RIO ATRAI INDÚSTRIA DE
LATICÍNIOS PARA O NORTE FLUMINENSE

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

água de todo o estado, assim como de terras
apropriadas à bovinocultura de leite. Por isso, é
o maior produtor de leite do estado, mas não tem
uma indústria de laticínios. Sua produção sustenta
indústrias de outros municípios e até mesmo do
Espírito Santo - explicou o secretário.

O secretário da Fazenda, Nelson Rocha,
reforçou que o governo tem proporcionado mais
oportunidades para o desenvolvimento econômico
do Estado, estendendo o tapete vermelho para
as empresas interessadas em investir no Rio de
Janeiro.

Também presente à reunião, o deputado
estadual Rodrigo Bacellar ressaltou os benefícios
do empreendimento para toda a Região Norte
Fluminense.

- Com a implantação de uma indústria privada
no município, em pouco tempo a produção local
pode duplicar. O impacto do novo
empreendimento não será apenas em Campos,
mas em toda a região, principalmente em
municípios produtores que não contam com
nenhuma indústria do tipo, como São Francisco
de Itabapoana, São João da Barra e São Fidélis,

entre outros - observou.
O presidente da Companhia de

Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de
Janeiro (Codin) – vinculada à secretaria estadual
de Desenvolvimento Econômico -, Júlio César
Andrade, também participou da reunião.

- Gerar desenvolvimento no interior do estado
é muito importante para alavancar o Rio de
Janeiro como um todo. É primordial abrir as
portas para novas oportunidades que,
consequentemente, vão gerar postos de
trabalhos - destacou o presidente da Codin.

GRUPO
DE LATICÍNIOS

ITALAC ANUNCIA
A INSTALAÇÃO

DE UMA UNIDADE
EM CAMPOS DOS

GOYTACAZES.
COM

INVESTIMENTOS DE
R$ 80 MILHÕES,

EXPECTATIVA É DE
QUE O

EMPREENDIMENTO
GERE 270

EMPREGOS DIRETOS
E INDIRETOS
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Com sede em Goiás, a Italac é uma das maiores indústrias de laticínios do país. O grupo possui fábricas,
postos de captação e produção em Minas Gerais, São Paulo, Rondônia, Pará, Rio Grande do Sul e Paraná, além de Goiás
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PENSAMENTO DA SEMANA
 “Para bem conhecer o caráter do povo, é preciso ser

príncipe, e para bem conhecer o do príncipe, é preciso pertencer
ao povo”. (MAQUIAVEL)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 O deputado Paulo Ramos (PDT) está
preocupado sobre uma possível privatização do
Serviço Federal de Processamento de Dados
(Serpro). "Privatizar o Serpro é a confissão do
descaso do Governo com os mais relevantes
interesses do povo brasileiro. Líder no mercado
de TI para o setor público, o Serpro promove um

serviço de excelência e só traz progresso. Acima de tudo, os
dados de pessoas físicas e jurídicas, que deveriam ser
protegidos, vão ser transferidos para o controle da iniciativa
privada. É lamentável e inaceitável".

 O deputado Anderson Moraes (PSL-RJ)
anunciou, nesta terça-feira (25), que protocolou na
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) um
Projeto de Lei no qual requer o fechamento da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O
Projeto de Lei também concede o direito para que
alunos matriculados sejam transferidos à instituições

privadas. Os alunos que não forem contemplados nesse processo,
seriam encaminhados para outras unidades de ensino superior do
estado, como a UEZO e a UENF. O deputado justificou o pedido
alegando que dinheiro público custeava o que ele chamou de
balbúrdia . Moraes ainda reiterou que a instituiçã prega “nítido
aparelhamento ideológico de viés socialista".

 Aliás, o presidente da Assembleia Legislativa
do Rio (Alerj), André Ceciliano (PT) afirmou que
o projeto de lei protocolado pelo deputado Anderson
Moraes (PSL-RJ) que visa a extinguir a Uerj é
inconscitucional. Segundo o deputado, a atribuição
para a extinção seria do Poder Executivo e não do
Legislativo. "O projeto de lei que propõe a extinção

da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) é um
absurdo e inconstitucional, porque essa seria uma atribuição
do Poder Executivo", afirma.

 O Governo do Estado deu o primeiro passo
para o ingresso do Rio de Janeiro no novo
Regime de Recuperação Fiscal (RRF). “A
adesão ao novo Regime de Recuperação Fiscal
é de extrema importância para que o estado
possa equilibrar as suas contas. Estamos
confiantes que o nosso pedido será aceito e já

estamos trabalhando para apresentarmos um plano
adequado às atuais condições econômicas do Rio - afirma
o governador Cláudio Castro (PL).

 O senador Flávio Bolsonaro pediu desfiliação
do Republicanos na quarta-feira, 26. Segundo sua
assessoria, não há uma definição sobre qual
legenda será escolhida pelo filho do presidente
Jair Bolsonaro, também sem partido, para se filiar.
"Ele aguarda uma definição do presidente da
República, sobre qual será a nova sigla a qual

eles devem se filiar", informou, em nota. Eleito pelo PSL,
Flávio Bolsonaro deixou o partido, juntamente com o pai,
em 2019, por divergências internas. Em março de 2020 foi
para o Republicanos, movimento que culminou com o partido
dando suporte ao governo federal.

 Conhecida mundialmente, a Festa Literária
Internacional de Paraty (Flip), evento que reúne
milhares de visitantes na cidade da Costa Verde
do Sul do Estado, finalmente deve ganhar um
maior reconhecimento dentro do estado. Por
projeto de lei da deputada Célia Jordão
(Patriota),  o evento pode ser declarado

patrimônio histórico, cultural e imaterial do Rio de Janeiro.
A proposta será votada pela Alerj.

 A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da
Covid convocou o ex-governador do Rio de Janeiro
Wilson Witzel para prestar esclarecimentos à
comissão. Witzel sofreu impeachment no final do
mês passado. De acordo com o presidente da CPI,
Omar Aziz (PSD-AM), o atual governador do RJ,
Cláudio Castro, não foi convocado pela CPI pois

não estava no cargo quando ocorreram os fatos que são
investigados.Além de Witzel, a comissão também aprovou a
convocação de outros 8 governadores, um ex-governador e
uma vice-governadora para prestarem depoimento.E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com

PRIMEIRO EMPREGO
 O Senado aprovou um projeto de Lei (PL) que incentiva

as empresas na contratação de jovens de 16 a 29 anos
sem experiência no mercado de trabalho. O projeto prevê,
a título de incentivo às empresas, a redução do INSS patronal
de 20% para até 1%, e da alíquota do FGTS de 8% para 1% no
primeiro ano de contratação. O projeto segue para a Câmara.

SECRETÁRIO DE GOVERNO
 O deputado estadual Rodrigo Bacellar (Solidariedade),

é o novo secretário de Governo de Cláudio Castro. Rodrigo
era o único deputado campista na ALERJ, e agora é alçado
ao novo cargo de grande importância na esfera estadual.
O deputado já havia sido convidado para assumir a secretaria
de Cidades, no entanto, preferiu ficar mesmo com o comando
da secretaria de Governo.

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

Rodrigo Bacellar (Solidariedade) é o novo
secretário de Governo de Cláudio Castro

FEMINICÍDIO
 O número de casos de feminicídio no Rio de Janeiro

subiu 50% nos quatro primeiros meses 2021, quando
comparado ao mesmo período de 2020. O dado é do
levantamento mensal do Instituto de Segurança Pública (ISP)
que contabilizou 30 mortes vítimas femininas de janeiro
a abril deste ano, enquanto no mesmo período do ano
passado, só haviam 20 registros desse tipo.

VETERANO
 Veterano na praça, Michel Temer e o seu grupo no

MDB começaram a fazer o que sabem há décadas: uma
ampla frente de partidos para negociar, em junho de
2022, com o candidato que tiver mais chance de chegar
ao Palácio do Planalto.

NOVO CONSUMIDOR
 A pandemia mostrou ao mercado que o negócio de

lojas “vinde a mim”, em shoppings ou ruas, não tem mais
o potencial de antes. As redes que não perceberam, perderam
dinheiro e clientes. Está aí na praça o delivery de refeições
para comprovar.
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CINTURÃO I
  O presidente Jair Bolsonaro fechou um cinturão de

alianças com partidos do Centrão em Estados de peso
na conta dos colégios eleitorais como Distrito Federal,
Piauí – aliado do senador Ciro Nogueira (Progressistas) – e
Bahia, com a nomeação do deputado João Roma
(Republicanos) ministro da Cidadania. Isso explica por que o
cargo de ministro da Secretaria de Governo, de interlocução
com o Congresso, está com a bancada do DF. O território
federal tem bancada – cinco deputadas federais e três
deputados – com forte votação. Mas entre portas elas já
brigam pelas articulações para 2022.

CINTURÃO II
  A ministra Flávia Arruda (PL), as deputadas Celina

Leão (Progressistas) e Bia Kicis (PSL) pleiteiam vaga para
disputa ao Senado na chapa de reeleição do governador Ibaneis
Rocha. Bolsonaro fechou duas visitas ao Piauí em poucos dias,
reduto do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas,
com quem articula (também) sua filiação. O PTB vai oferecer
um nome para a vice na chapa de Bolsonaro em 2022.
Aviso confirmado por Roberto Jefferson nas redes.

VÍRUS NO E-MAIL
 Relatório de Investigação de Violação de Dados 2021

da Verizon, norte-americana do ramo das telecomunicações,
revela que 40% dos cibercrimes envolvem manipulação
psicológica para divulgar informações confidenciais
(aqueles e-mails cujos assuntos ligados a temas
pessoais instigam o cidadão a abrir anexos com vírus).
Outros 25% foram ataques via web, e 20% invasão de
sistemas. Foram analisados 79,635 incidentes.

INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA

 O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro,
anunciou investimento de R$ 3 a 7 bilhões em
infraestrutura. “A indústria tem um papel fundamental na
retomada do desenvolvimento do estado do Rio, e por isso, 100%
do dinheiro da concessão da Cedae será investido em melhores
condições de competividade para atrair novas empresas e
também manter as já instaladas gerando empregos”, prometeu.

ALIÁS...
 Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, afirmou que

a cidade recupera sua capacidade de investimentos entre
o segundo semestre deste ano e o início do ano que
vem. Para ele, o novo espaço da Firjan SENAI SESI consolida
a ‘hora da virada’: “Estamos trabalhando para a flexibilização
da legislação, a fim de atrair novas empresas para a cidade. A
partir do segundo semestre, o equilíbrio fiscal que buscamos
irá retomar a capacidade de investimentos e a cidade do Rio
deve virar um canteiro de obras”.

“RIO CANTEIRO DE OBRAS”
 Cláudio Castro, governador do Estado, e Eduardo Paes,

prefeito do Rio de Janeiro, participaram da mesa de
debates “Rio Canteiro de Obras”, promovida pela
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan)
na segunda-feira (24). O evento, realizado on-line e
transmitido ao vivo,  abordou as novas perspectivas de
retomada do desenvolvimento do estado do Rio.

Cláudio Castro anunciou investimentos
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REPASSE I
  O Governo do Estado repassou nesta semana R$ 187

milhões para os 92 municípios fluminenses. O depósito
feito pela Secretaria de Fazenda refere-se ao montante
arrecadado no período de 17 a 21 de maio. Os valores
correspondem à distribuição de parte da arrecadação
de royalties do petróleo e dos tributos IPI, ICMS e IPVA
às administrações municipais.

REPASSE II
  O total depositado no mês de maio foi de R$ 938

milhões. Desde o início deste ano, ao adicionar as cotas-parte
e os repasses relacionados às transferências federais e à receita
diretamente arrecadada pelo Estado, os municípios
receberam um total acumulado de R$ 6,34 bilhões.
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 A edição deste ano da Medalha do Mérito
Industrial do Rio de Janeiro teve entre os
agraciados um representante do Noroeste
Fluminense. Membro do Conselho do Centro
Industrial do Rio de Janeiro (CIRJ) e do Conselho
da Firjan Noroeste Fluminense, Antônio Fernando
Pinheiro da Silva (foto acima) é diretor-presidente
da Companhia Paduana de Papéis (Copapa), em
Santo Antônio de Pádua, e recebeu a honraria
juntamente com o governador do estado do Rio
de Janeiro, Cláudio Castro. A cerimônia, que é
parte das comemorações pelo Dia da Indústria
(25), aconteceu durante a reunião dos conselhos
Superior de Representantes da Firjan e de
Administração da Firjan CIRJ.

“Me sinto lisonjeado pela escolha e pela
indicação dos colegas da região, pois significa um
reconhecimento por um longo tempo de trabalho
e dedicação. Mas, mais do que isso, é uma
motivação a mais para seguirmos, ao lado da
Firjan, dos empresários e da sociedade, na nossa
luta pelo desenvolvimento regional”, destacou
Antônio.

Nascido em Itanhém, no extremo sul da Bahia,
Antônio Fernando Pinheiro da Silva entrou para a
empresa em 2008. De lá para cá, a receita bruta
da companhia cresceu 400%. Assim a Copapa
se tornou uma das maiores fabricantes de papeis
sanitários do país, especializada em produtos como
guardanapos, toalhas e papeis higiênicos, por
exemplo. De Pádua, o material é vendido em todos
os estados do Sudeste, além de Bahia, Mato
Grosso, Goiás e Distrito Federal. E isso graças
também aos cuidados com o meio ambiente, ao
ponto ter lançado o primeiro papel higiênico 100%
sustentável do país. Atualmente a empresa tem
580 colaboradores diretos, além de cerca de 1.500
indiretos.

“A honraria dá a dimensão da força da
indústria do Noroeste Fluminense para o estado
do Rio e o Brasil. Temos grandes valores em nossa
terra e, juntos, poderemos ajudar a desenvolver
todo o potencial da região”, disse o presidente da
Firjan Noroeste Fluminense, José Magno Vargas
Hoffmann.

Formado em Engenharia Industrial Elétrica,
Antônio Fernando trabalhou em importantes
empresas e cidades do país, como a ETTI -
Hypermarcas, em Araçatuba (SP); Parmalat, em
Jundiaí (SP); Fleischmann Royal, em Itapetinga
(BA); e Souza Cruz, em Salvador, entre outras.
Trabalhou e estudou fora do Brasil nas áreas de
Gestão Agropecuária, na província de Mayoria,
no Uruguai; em processamento de alimentos em
conservas nas cidades Fellegara e Fontanellato,
na Itália; e em processamento de sucos e leites
na cidade de Collechio, também na Itália.

A Medalha do Mérito Industrial do Rio de
Janeiro é concedida a empresários e
personalidades que se destacaram na política,
economia e na área social no último ano. Também
receberam a mais alta comenda da indústria
fluminense os empresários Celso Mattos, Valter
Zanacoli Junior, Paulo Munck Machado e André
Kauark Chianca. O ator e comediante Paulo
Gustavo recebeu homenagem póstuma por meio
de uma placa entregue pelo Sindicato da Indústria
Audiovisual (Sicav-RJ) à produtora Iafa Britz. Os
nomes foram selecionados por unanimidade pela
Comissão Permanente do Mérito Industrial.

EMPRESÁRIO DO NOREMPRESÁRIO DO NOREMPRESÁRIO DO NOREMPRESÁRIO DO NOREMPRESÁRIO DO NOROESTEOESTEOESTEOESTEOESTE
É HOMENÉ HOMENÉ HOMENÉ HOMENÉ HOMENAAAAAGEADO PELA FIRJGEADO PELA FIRJGEADO PELA FIRJGEADO PELA FIRJGEADO PELA FIRJANANANANAN

Antônio Fernando Pinheiro da Silva e José Magno Vargas Hoffmann

Diretor-presidente da Copapa, com sede em Santo Antônio de Pádua,
Antônio Fernando Pinheiro da Silva é conselheiro da Firjan Noroeste Fluminense e da Firjan CIRJ

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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 O Ministério da Justiça e Segurança
Pública lançou uma campanha para coletar,
voluntariamente, material genético de parentes
de pessoas desaparecidas em todo o país. O
objetivo é abastecer o Banco Nacional de
Perfis Genéticos e, por meio de exames
biológicos, auxiliar na eventual identificação
de desaparecidos. Segundo o ministério, cerca
de 80 mil pessoas desaparecem no Brasil
todos os anos.

O anúncio de lançamento da Campanha
Nacional de Coleta de DNA de Familiares de
Pessoas Desaparecidas acontece no dia em
que se celebra o Dia Internacional das
Crianças Desaparecidas, mas as ações
propriamente ditas ocorrerão entre 14 e 18 de
junho, em todo o território brasileiro, em locais
que serão anunciados pelas secretarias
estaduais de Segurança Pública.

Parentes de pessoas desaparecidas,
preferencialmente de primeiro grau (pai e mãe,
filhos, irmãos) ou pessoas com quem a
desaparecida tenha tido filhos, serão
incentivadas a fornecerem mostras do próprio
material genético, que é obtido de forma
indolor. Familiares e pessoas próximas também
podem entregar itens pessoais pertencentes à
pessoa desaparecida, tais como escova de
dentes ou cabelo; óculos, aparelho ortodôntico;
dente de leite; aparelho de barbear; aliança e
outros objetos nos quais os técnicos possam
encontrar material genético.

Criado em 2013, com o objetivo principal
de auxiliar investigações criminais por meio
da perícia de material genético, o Banco
Nacional de Perfis Genéticos conta com menos
de 3 mil amostras cadastradas de material
genético de parentes de pessoas
desaparecidas. De acordo com o ministério, o
uso da tecnologia de ponta pode ajudar na
localização destas pessoas por meio da
identificação de vínculo genético de pessoas
encontradas com as cadastradas no banco
nacional.

“O lançamento desta campanha, esta
coleta [de material genético], são
fundamentais e vai ajudar, mas não basta”,
disse o ministro da Justiça e Segurança
Pública, Anderson Torres, durante cerimônia
realizada esta manhã, na sede do ministério,
em Brasília. “Não temos mais tempo a perder.
A sociedade nos cobra uma atitude em relação
às pessoas desaparecidas, em especial às

GOVERNO LANÇA CAMPANHA DE DNA
PARA ENCONTRAR PESSOAS DESAPARECIDAS

crianças. De certa forma, é uma omissão do
Estado não se fazer presente e não ajudar a
buscar estas pessoas, estas crianças, e buscar
minimizar o sofrimento”, acrescentou o
ministro, admitindo que o Estado precisa ser
mais “proativo”, inclusive para orientar os
profissionais da segurança pública de todo o
país a lidarem de forma adequada com o
problema.

Absurdo  - Além do lançamento da
campanha, durante a cerimônia foi instalado
o Comitê Gestor da Política Nacional de Busca
de Pessoas Desaparecidas. Instituído por
decreto em fevereiro deste ano, o órgão
integrará a estrutura do Ministério da Justiça
e Segurança Pública, mas será composto
também por representantes dos ministérios da
Mulher, Família e Direitos Humanos;
Cidadania e Saúde, além de integrantes
indicados pelo Poder Judiciário, Ministério e

Defensoria Públicos, peritos criminais,
Conselhos Tutelares, Conselhos de Direitos
Humanos e sociedade civil.

Entre as competências do comitê
destacam-se o monitoramento à
implementação da Política Nacional de Busca
de Pessoas Desaparecidas e o fomento à
cooperação entre o governo federal, estados,
Distrito Federal e municípios para o
mapeamento e prevenção e busca de pessoas
desaparecidas. O comitê também atuará no
desenvolvimento de estudos, debates e
pesquisa sobre o tema, podendo apresentar
propostas de edição e de alteração de atos
legislativos e normativos.

Ao discursar, a ministra da Mulher, Família
e Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou
que o Brasil não sabe ao certo quantas
crianças desaparecem no país anualmente.
Fato que ela classificou como um “absurdo”.

“A primeira coisa que vamos fazer é
descobrir quantas crianças estão
desaparecendo, de fato, no Brasil. Só na Ilha
do Marajó [MA], todos os anos, 1,5 mil
crianças nascem e não são registradas.
Imaginem em todo o país. Como vamos saber
quantas estão desaparecendo no Brasil se não
sabemos ao certo nem quantas estão
nascendo”, comentou a ministra, afirmando
que o país não pode mais “fechar os olhos”
para “algo tão sério”.

“Ou a gente entende que as crianças estão
em risco no Brasil, ou a gente entende que elas
estão em perigo no país. Não dá mais para ficar
apenas fazendo discursos bonitos, criar grupos
de trabalho ou apresentar excelentes propostas
legislativas que ficam anos tramitando”,
declarou a ministra, acrescentando que “eu sei,
mas, hoje, não tenho muito o que celebrar.”
Edição: Valéria Aguiar

Objetivo é abastecer o Banco Nacional de Perfis Genéticos por meio de exames biológicos
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 Com a crise econômica provocada pela
pandemia da Covid-19 e o aumento do preço da
carne bovina, o ovo tornou-se protagonista na
mesa dos brasileiros. Diante do cenário de
aumento na demanda, o Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento, tem auxiliado
no processo de aceleração da produção de ovos
no Rio de Janeiro.

De acordo com José Henrique Carvalho
Moraes, gerente de pequenos e médios animais
da Emater-Rio, empresa responsável pela
assistência técnica e extensão rural no Estado,
em 2020, houve uma geração de R$ 78,2 milhões
para 2.848 produtores de ovos fluminenses. Esse
montante não inclui as cadeias secundária (de
embalagem e transporte) e terciária (que
comercializa o alimento).

- Para fomentar a produção do ovo, a Emater
promove capacitações, cursos e assistência
técnica aos agricultores familiares avicultores
orientando-os para o aumento da produtividade
biosseguridade na avicultura, ou seja, medidas
que evitam a entrada e propagação de doenças,
garantindo a segurança dos alimentos e saúde
dos animais, bem como o bem estar dos
trabalhadores – explicou o médico-veterinário
José Henrique.

O produtor rural Júlio Célio de Oliveira
Velasco (foto abaixo), de Bom Jesus do
Itabapoana, no Noroeste Fluminense, sentiu sua
demanda aumentar e conseguiu acelerar a
produção de ovos por meio do Programa
Prosperar, da Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
O projeto que dá incentivo aos produtores tem o
objetivo de fortalecer a agroindústria de base
familiar, gerando novas oportunidades de trabalho
e desenvolvimento no interior do estado, com a
capacitação, legalização e profissionalização de

PROGRAMA PROSPERAR: PRODUTOR DE
BOM JESUS SENTIU SUA DEMANDA AUMENTAR

Programa da Secretaria de Agricultura visa fortalecer a
agroindústria de base familiar e gerar desenvolvimento no interior do estado

agroindústrias familiares, além de possibilitar
linhas de crédito.

- Eu iniciei minhas atividades em 2015 e, em
2018, nós estávamos passando por muitas
dificuldades no setor. Tínhamos apenas a
permissão para comercializar os produtos dentro
do município. Em 2019, conseguimos o selo por

meio do programa Prosperar para comercializar
em todo o estado e, desde então, a produção
cresceu bastante. Eu produzia 980 ovos por dia
e passei a produzir 2.500. Durante a pandemia e
com o aumento do preço da carne, a demanda
aumentou ainda mais e, agora, produzimos 4 mil
ovos por dia – explicou o produtor.

Jeferson de Souza Couto, proprietário do Sítio
Canaã, em Teresópolis, na Região Serrana do
Rio, conseguiu a legalização do seu negócio
também por meio do programa Prosperar. Ele
angariou mais compradores e produz cerca de
1.200 ovos por dia.

- Legalizar a minha granja foi muito
importante para mim. Agora já posso ampliar a
produção porque tenho mais demanda, posso
oferecer meu produto em diversos mercados
com garantia de qualidade – afirmou.

O secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz,
ressaltou a importância de viabilizar meios para
que produtores consigam atender as
necessidades do mercado.

- O Estado do Rio se destaca por ser o
segundo maior mercado consumidor de ovos no
país. A cultura do ovo sempre esteve presente
na mesa dos fluminenses. Não só por ser um
alimento acessível, ele também é rico em
proteínas. A Secretaria de Agricultura está
sempre atenta e viabiliza incentivos aos
produtores para que a produção seja sempre
destaque no mercado – enfatizou.

Segundo a Associação de Supermercados do
Estado do Rio de Janeiro (Asserj), os
supermercados fluminenses registraram aumento
de 22% na venda de ovos nos últimos 60 dias.
Em média, cada brasileiro come 251 ovos ao
longo de um ano. É um volume recorde,
alcançado em 2020, segundo a Associação
Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O
número supera a média mundial, que é de 230
ovos por pessoa, anualmente. Dados da ABPA
indicam que, em 2021, a produção brasileira de
ovos pode aumentar 5% frente ao projetado para
2020, passando para 56,2 bilhões de unidades.
O consumo, por sua vez, pode ser de 265 unidades
per capita durante o ano, 6% a mais do que o
previsto para 2020.
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 A primeira etapa da campanha de
vacinação contra a febre aftosa termina na
próxima segunda-feira, 31 de maio. A
imunização de bovinos e bubalinos de todas
as idades é um compromisso de todos os
pecuaristas fluminenses em conjunto com a
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária,
Pesca e Abastecimento para erradicar a
doença no estado do Rio de Janeiro.

 - A obtenção de altos índices de imunização
dos animais é importante para seguir
avançando rumo à retirada da vacina. Desta
forma será possível ampliar significativamente
o mercado. Em razão da pandemia, tomamos
todos os cuidados para que a vacinação ocorra
corretamente e sem colocar em risco a saúde
dos produtores rurais e dos servidores do
serviço veterinário oficial - disse o secretário
de Agricultura, Marcelo Queiroz.

 Os estabelecimentos agropecuários que
comercializam as vacinas e os produtores
rurais estão sendo orientados quanto às
normas para venda e aquisição de vacinas.
Os locais de revenda são orientados a facilitar
o acesso dos criadores à vacina e auxiliar na
entrega da declaração de vacinação.

Declaração de vacinação - A Secretaria
de Estado de Agricultura, por meio da Defesa
Agropecuária, permite que o pecuarista faça
o lançamento da sua própria declaração de
vacinação utilizando o Sistema de Integração
Agropecuária (Siapec3). Neste período da
pandemia, também foram disponibilizados os
e-mails dos Núcleos de Defesa Agropecuária
(veja link abaixo) e WhatsApp (21 98605-1198)
para envio da declaração e esclarecimentos
de dúvidas sobre a campanha.

 O formulário de declaração está disponível
para o preenchimento no link: https://bit.ly/
3tGkMYg, devendo ser enviado junto da nota
fiscal, de forma digitalizada ou por foto, para
um dos contatos apresentados.

O produtor poderá contar com o apoio dos
sindicatos rurais, lojas agropecuárias e

GOVERNO DO ESTADO REFORÇA CAMPANHA
DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO RJ

prefeituras no recebimento de declarações,
que serão repassadas aos escritórios do
serviço oficial,  evitando, assim, a
aglomeração nesses postos - comentou o
superintendente da Defesa Agropecuária,
Paulo Henrique de Moraes.

Os contatos de e-mails dos Núcleos de
Defesa Agropecuária podem ser acessados

por meio deste link: https://bit.ly/2FUeQqT.
 Os números abaixo são regionais e estão

disponíveis para envio das declarações
direto para os escritórios locais pelo
WhatsApp:

 (24) 2445-4539 - Barra do Piraí
(24) 3328-2479 - Barra Mansa
(22) 2731-5928 - Campos dos Goytacazes

(22) 2778-4568 - Casimiro de Abreu
(22) 2551-1673 - Cordeiro
(24) 2222-9883 - Petrópolis
(22) 2789-1397 - São Francisco do

Itabapoana
(21) 2747-2185 - Tanguá
(24) 2251-5690 - Três Rios
(24) 2438-3331 - Valença

Nesta etapa que vai até segunda-feira (31), poderão ser imunizados bovinos e bubalinos de todas as idades
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 O Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) publicou uma cartilha voltada para
clientes de companhias aéreas, em que
esclarece as dúvidas mais comuns sobre
direitos no caso desistência ou alterações
de viagem, atrasos, cancelamentos de voos,
problemas com bagagem e outros pontos.

A cartilha, feita em parceria com a
Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
e a Secretaria Nacional do Consumidor
(Senacon), descreve, por exemplo, quais
cuidados o passageiro deve tomar para cada
problema e aponta as normas específicas
que regulamentam cada situação. Clique
aqui para acessar a cartilha.

A publicação incentiva os clientes que
se sent i rem lesados a  buscarem uma
solução por consenso com as companhias
aé reas ,  po r  me io ,  po r  exemplo ,  da
plataforma consumidor.gov.br, mantida
pela Senacon e que faz a ponte entre
empresas e consumidores.

O  c l i en te  pode  sempre  ac iona r  o
Judiciário, mas a ideia é que primeiro seja
buscada a solução pelo diálogo, sem a
necessidade de uma sentença, frisou o
ministro Luiz Fux, presidente do CNJ, ao
lançar a cartilha.

CARTILHA DO CNJ ORIENTA SOBRE
DIREITOS DE CLIENTES DE EMPRESAS AÉREAS

Cartilha é voltada para clientes de companhias aéreas

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET “Por  ce r to ,  o  ap r imoramen to  das
políticas públicas de defesa do consumidor
passa, necessariamente, por iniciativas
voltadas ao estímulo à desjudicialização”,
afirmou o ministro.

Pandemia - A pandemia de covid-19
– com reduções drást icas  no t ráfego
aéreo e alto número de cancelamentos e
remarcações – agravou a si tuação do
se tor  aéreo ,  des tacou  Fux,  e  tem se
mos t r ado  “campo  f é r t i l  pa ra  o
crescimento de uma litigiosidade que,
como dito, já era enorme”.

Segundo dados da Senacon, houve um
aumento de 55% nas reclamações sobre
companhias aéreas entre janeiro e setembro
de 2020, na comparação com o mesmo
período do ano anterior. Na plataforma
Consumidor.gov, a alta foi de 40%.

A Associação Brasileira das Empresas
Aéreas (Abear) sustenta que 98,5% das
ações cíveis no mundo contra companhias
aéreas estão concentradas no Brasil. Em
2018, 10% de todas os processos judiciais
abertos  no Brasi l  foram relat ivos ao
direito do consumidor, segundo dados do
CNJ.
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