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Justiça Eleitoral aprovou as
contas de campanha de Rogério
Garcia (PDT) e Dr. Américo (PROS)

CENTRO POLIESPORTIVO RECEBE
CUIDADOS ESPECIAIS EM ITAPERUNA
 Em função das medidas preventivas

relacionadas à pandemia de Covid-19,
o  Centro  Pol iespor t ivo  de  I taperuna
f icou fechado to ta lmente  ao públ ico
d u r a n t e  m u i t o s  d i a s ,  n o  e n t a n t o ,
d i v e r s o s  c u i d a d o s  e s p e c i a i s  f o r a m
realizados no espaço. A Prefeitura de
I t a p e r u n a ,  a t r a v é s  d a  S e c r e t a r i a
Municipal de Esporte e Lazer, realizou
a  r e c u p e r a ç ã o  d e  b r i n q u e d o s
( p l a y g r o u n d ) ,  a l é m  d e  p i n t u r a  d o s
mesmos; serviços de capina; l impeza
geral; reparo hidráulico; reposição de
iluminação (troca de refletores); dentre
outros serviços mais. PÁGINA 3
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Centro Poliesportivo de Itaperuna recebe cuidados especiaisJUSTIÇA ELEITORAL
APROVA PRESTAÇÃO DE

CONTAS DE ROGÉRIO
GARCIA E DR. AMÉRICO BOM JESUS/RJ: CAMPANHA

"COVID COM ALIMENTO NA MESA"
 Ao tomar a primeira dose da vacina contra

a Covid-19, o vice-prefeito de Bom Jesus do
Itabapoana, Otávio Amaral (60 anos), lançou
em abril a campanha "Covid com Alimento na
Mesa", para arrecadação, através de doação
de alimentos não-perecíveis, para destinar as
pessoas com necessidades, neste momento em
que a economia sofre devido às restrições
causadas pela pandemia, no Brasil, no Mundo
e em especial, em Bom Jesus do Itabapoana.
E como dizem os especialistas, "quem tem
fome, tem pressa". PÁGINA 7
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Secretária Municipal de Saúde, Márcia Azevedo, vice-prefeito Otávio
Amaral e o prefeito, Paulo Sergio Cyrillo no lançamento da campanha
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CHEGADA DO 5G
DEVE EXPANDIR O
USO DA INTERNET
 Faz tempo que o homem sonha com um

mundo altamente tecnológico. Clássico dos
anos 1980, o filme De Volta para o Futuro 2
trazia uma série de inovações que já se
concretizaram nos dias de hoje: as
videochamadas, TVs de tela plana, uso da
biometria, além de serviços automatizados e
acionados pela voz. PÁGINA 8

 Assinado no dia 6 de maio pelo Juiz da 107ª
Zona Eleitoral de Itaperuna, dr. Maurício dos
Santos Garcia, a prestação de contas de
campanha do candidato a prefeito pelo PDT,
Rogério Garcia e de seu vice, Dr. Américo
(PROS), referente às eleições municipais de
2020, pela Coligação “Itaperuna Merece
Respeito”, foram aprovadas sem ressalvas e
sem determinações, onde não foi identificado
pelo Magistrado, irregularidades e nem
omissões. O Processo está cadastrado na
Justiça Eleitoral sob o número 0601539-
84.2020.6.19.0107. PÁGINA 10
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O presidente do Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos do Município de
Itaperuna, inscrito sob o CNPJ: 31.272.685/0001-59, sito à Av. Cardoso Moreira, 712, salas
203, 204 e 205, Centro, Itaperuna, RJ, CEP: 28.300-000, no uso de suas atribuições, convoca
todos os servidores sindicalizados para Assembleia Extraordinária de Eleição para o
quadriênio 2021/2025 da diretoria, conselho fiscal e dos delegados representantes das
entidades de grau superior, assim como os respectivos suplentes, a realizar-se em 08/06/2021
sob o quórum de no mínimo 10% dos associados aptos a votar, na sede do sindicato, onde a
mesa coletora funcionará no horário de 09:00h às 17:00h. Em caso do quórum não ser atingido,
a votação continuará no dia seguinte, e assim por diante, no mesmo horário, até que o quórum
mínimo seja alcançado. O prazo para registro de chapas será de 10/05/2021 a 14/05/2021, na
sede do sindicato, das 13:00h às 17:00h, que funcionará em regime de plantão nestes dias. No
dia 17/05/2021 será divulgado através de edital e na sede do sindicato a lista das chapas
inscritas. O pedido de impugnação de candidaturas será até o dia 20/05/2021, às 12:00h. No
dia 21/05/2021 serão divulgados na sede do sindicato os pedidos de impugnação. O prazo
para apresentação de defesa das impugnações será até dia 24/05/2021, às 12:00h. No dia 25/
05/2021 será divulgado na sede do sindicato o resultado do julgamento dos pedidos de
impugnação. No dia 27/05/2021 será divulgado na sede do sindicato a homologação das
inscrições de chapas. O processo de votação e apuração eleitoral obedecerá aos ditames legais
previstos no Estatuto desta entidade sindical.

Presidente do Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos do Município de
Itaperuna

PUBLICAÇÃO A PEDIDO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 Além dos benefícios diretos com saúde e
bem-estar, a universalização dos serviços de água
e esgoto nos próximos 12 anos – uma das metas
previstas na concessão parcial da Cedae à iniciativa
privada, cujo leilão aconteceu na última sexta-feira
(30) –, vai ajudar também a economia dos cinco
municípios da região que aderiram ao projeto.
Aperibé, Cambuci, Itaocara e Miracema, no
Noroeste Fluminense, além de São Francisco de
Itabapoana, no Norte, receberão quase meio bilhão
de reais (R$ 423 milhões) em investimentos ao
longo da concessão, segundo o projeto estruturado
com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).

“Esta é uma luta histórica da Firjan para que o
estado do Rio pague essa enorme dívida social - o
direito básico de ter acesso a água e a esgoto
tratado -, e que atinge justamente a parcela mais
pobre da população. Mas investir em saneamento
neste momento representa também mais um
esforço na retomada da economia. Sem contar os
benefícios diretos na saúde da população e na
preservação do meio ambiente”, comemorou o
presidente da Firjan Norte Fluminense, Francisco
Roberto de Siqueira.

Juntas, as cinco cidades da região reúnem mais
de 120 mil moradores, segundo estimativa de 2020
do IBGE, que serão diretamente beneficiados. Mas
os efeitos poderão ser sentidos também nos cofres
públicos. Segundo um estudo da Organização
Mundial de Saúde (OMS), cada R$ 1 investido
em saneamento básico gera uma economia
potencial de R$ 4 com gastos de saúde. Sem
contar o efeito multiplicador na indústria e em
outros setores da economia, como explica o
gerente de Infraestrutura da Firjan, Isaque
Ouverney.

“A expectativa é de aumento da demanda
por emprego desde a fase de implementação,
especialmente na construção civil, no setor de
máquinas e equipamentos e até na indústria
química. E posteriormente também na operação
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CONCESSÃO DA CEDAE: CINCO CIDADES DO NORTE E NOROESTE
TERÃO QUASE MEIO BILHÃO EM INVESTIMENTOS NOS PRÓXIMOS 12 ANOS

cinco cidades do Norte e Noroeste terão quase meio bilhão em investimentos nos próximos 12 anos

dos serviços, que vai exigir mão-de-obra
qualificada”, explicou Isaque.

O último censo do IBGE realizado em 2010
identificou o tamanho do desafio, principalmente
nas zonas rurais. Em São Francisco de
Itabapoana, 79% da população rural não conta
com rede de abastecimento de água; em
Cambuci, são 87%; em Itaocara, 80%; em
Miracema, 55%; e em Aperibé, 37%. Já quanto
ao esgotamento sanitário na zona rural, em São
Francisco 80% utilizam valas e fossas
rudimentares; em Itaocara, 80%; em Cambuci,
66%; em Aperibé, 50%; e em Miracema, 33%.

Para tentar mudar essa realidade, o martelo
foi batido na última sexta-feira (30), quando o

leilão teve ágio médio (valor acima da outorga
mínima) de 114%. A área de atuação da Cedae
foi dividida em quatro blocos, e o Bloco 1, que
contempla 18 bairros da Zona Sul da capital e 18
municípios – incluindo os do Norte e Noroeste
Fluminense –, teve ágio de 103,13%. O Consórcio
Aegea, representado pela corretora Ativa,
assumiu a responsabilidade pelo tratamento de
água e esgoto do Bloco 1 pelo valor de R$ 8,2
bilhões.

Universalização do saneamento levaria 140
anos - Uma das metas previstas no contrato de
concessão é a universalização do fornecimento
e tratamento de água e esgoto ao longo da
concessão. E um estudo do BNDES identificou

que a Cedae, levando-se em conta o
endividamento e o investimento médio dos últimos
anos, levaria cerca de 140 anos para atingir essa
meta. Atualmente, no estado, 5,6 milhões de pessoas
vivem no esgoto no estado do Rio de Janeiro.

O mesmo estudo destacou que não haverá
necessidade de aumento da tarifa real, e que a
Cedae continuará atuando. A Companhia será
responsável pela produção e tratamento da água
na Região Metropolitana, enquanto os
concessionários fariam a distribuição, a coleta e o
tratamento do esgoto. Nos municípios atendimentos
pela Cedae, a coleta de esgoto atinge hoje apenas
45% da população, e somente 29% do esgoto
produzido são tratados.

Entre as metas está a universalização do abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto em até 12 anos, beneficiando
diretamente 120 mil moradores de Aperibé, Cambuci, Itaocara e Miracema, no Noroeste, e São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA

AV. CARDOSO MOREIRA. 712 - SALA 203, 204, 205 Ed. CENTRAL
- CENTRO - CEP: 28300-000, ITAPERUNA-RJ TEL (22)38223109

 O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ),
por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (GAECO/MPRJ), com o apoio da Coordenadoria de
Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e em parceria com o 29º
BPM e a Corregedoria da Polícia Militar, realizou, na quarta-
feira (5), a operação "Fim de Jogo". O objetivo foi cumprir 12
mandados de busca e apreensão em endereços ligados a oito
integrantes de uma organização criminosa de Itaperuna, voltada
para a prática de estelionato, lavagem de capitais e jogo do bicho.
Os agentes apreenderam mais de R$ 12 milhões em cheques e

MPRJ REALIZA OPERAÇÃO CONTRAMPRJ REALIZA OPERAÇÃO CONTRAMPRJ REALIZA OPERAÇÃO CONTRAMPRJ REALIZA OPERAÇÃO CONTRAMPRJ REALIZA OPERAÇÃO CONTRA
ORORORORORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ITGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ITGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ITGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ITGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ITAPERAPERAPERAPERAPERUNUNUNUNUNAAAAA

promissórias, R$ 450 mil em espécie, dólares, munições, cavalos
de raça, entre outros.

Os mandados, expedidos pela 1ª Vara Especializada da
Capital, foram cumpridos nas cidades de Itaperuna, Natividade e
São João da Barra. A investigação revelou que bancas de jogo do
bicho situadas em Vitória, Cachoeiro do Itapemirim e Itaperuna
eram interligadas, cabendo a essa última dar o suporte financeiro
para as bancas capixabas e ser a responsável pela difusão dos
resultados decorrentes dos sorteios do jogo do bicho.

Por MPRJ

Foram apreendidos mais de R$ 12 milhões em cheques e dinheiro

REPRODUÇÃO DA INTERNET
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CENTRO POLIESPORTIVO RECEBE
CUIDADOS ESPECIAIS EM ITAPERUNA

 Em função das medidas preventivas
relacionadas à pandemia de Covid-19, o
Centro Poliesportivo de Itaperuna ficou
fechado totalmente ao público durante
muitos dias, no entanto, diversos cuidados
especiais foram realizados no espaço.

A Prefeitura de Itaperuna, através da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer,
realizou a recuperação de brinquedos
(playground), além de pintura dos mesmos;
serviços de capina; limpeza geral; reparo
hidráulico; reposição de iluminação (troca
de refletores); dentre outros serviços mais.

Segundo José Maria Guimarães,
secretário Municipal de Esporte e Lazer, o
prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues,
Alfredão, solicitou uma série de ajustes no
período em que o Poliesportivo, esteve
fechado ao público.

“O prefei to Alfredão pediu que
providenciássemos esses ajustes e nós
realizamos uma série de benfeitorias,
visando o melhor para a  população
itaperunense. Acredito que assim que o
Poliesportivo for totalmente liberado para o
público,  as  pessoas terão uma grata
surpresa.  Estamos cuidando de tudo,
preparando cada cantinho do espaço, da
melhor forma possível .  Aproveito a
oportunidade para agradecer o empenho de
toda a nossa equipe”, reforça o secretário.

ATIVIDADES FÍSICAS ATRAVÉS
DAS REDES SOCIAIS - A Secretaria de
Esporte e Lazer se reinventou durante esse
período e disponibilizou nas redes sociais da
Prefeitura de Itaperuna, aulas de atividades
físicas, contemplando atividades rítmicas,
Ballet, condicionamento físico e aulas de

Centro Poliesportivo de Itaperuna recebe cuidados especiais
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Tae bo.
Ainda de acordo com José Maria, essas

aulas foram idealizadas a fim de continuar
prestando um atendimento especializado à
população.

“Nós idealizamos esse projeto com aulas

nas redes sociais, a fim de não deixar a
população parada, uma forma de incentivar
as pessoas a praticarem atividades físicas.
Neste momento, quando muitos ficaram sem
opções de lazer,  foi  uma forma que
encontramos de oferecer nossa parcela de

contribuição, levando virtualmente nossos
professores para dentro das casas dos
cidadãos. Pelos números de acesso que
temos, podemos afirmar que a iniciativa foi
muito bem recebida pela população”, finaliza
o secretário. DECOM - Itaperuna/RJ

PROCON
COMPARA PREÇOS
DOS PRESENTES

MAIS PROCURADOS
PARA AS MÃES

 O Dia das Mães será comemorado no
domingo, dia 9. E, para ajudar os consumidores
a economizar na compra do presente, o Procon
Estadual do Rio de Janeiro realizou um
levantamento de preços dos produtos mais
procurados para presentear. Os agentes
visitaram ao todo 95 lojas e listaram os preços
de 22 itens, entre eles flores, celulares e
perfumes. A pesquisa foi feita em lojas físicas
nas zonas Norte, Sul, Oeste e Centro do
município do Rio de Janeiro; em Niterói, nas
regiões Serrana e dos Lagos, Baixada
Fluminense, Macaé e também em lojas virtuais.

Nas lojas do município do Rio de Janeiro, o
maior percentual de variação encontrado entre
perfumes foi de 43% nas lojas da Zona Oeste.
Em relação a flores e celulares, as maiores
oscilações foram encontradas na Zona Norte,
200% no buquê e 46% no eletrônico. Os
servidores identificaram considerável variação
de preço entre as lojas virtuais, 91% nos
perfumes, 41% nas flores e 50% nos celulares.

O Procon-RJ, que é vinculado à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Energia e
Relações Internacionais, destaca que nem todos
os itens foram encontrados em todos os
estabelecimentos verificados. Este
levantamento é um retrato da ocasião em que
foi realizada a pesquisa e não há a garantia de
que o consumidor irá encontrar os mesmos
preços no momento em que o consumidor for
realizar a sua compra.
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MONITORAMENTO GENÔMICO IDENTIFICA
NOVA VARIANTE DA COVID-19 NO ESTADO

 O estudo que investiga as modificações
sofridas pelo SARS-CoV-2 confirma que há
uma nova variante do vírus da Covid-19 em
circulação no estado do Rio de Janeiro. A cepa
recebeu o nome de P.1.2, por se tratar de uma
mutação ocorrida na linhagem P1, que
permanece em maior frequência (91,49%). A
P.1.2 foi identificada em 5,85% das 376
amostras submetidas à segunda etapa do
sequenciamento realizado pela Secretaria de
Estado de Saúde (SES). Também foram
identificadas, em menores proporções, as
linhagens B.1.1.7 (2,13%) e P2 (0,53%).

- A nova variante foi encontrada
principalmente na Região Norte, mas também
em amostras nas regiões Metropolitana, Centro
e Baixada Litorânea. A partir deste resultado,
o monitoramento segue aprofundando os efeitos
que poderão ser apresentados, ou seja, o
comportamento epidemiológico da variante. Até
o momento, não se pode avaliar se é mais
transmissível e/ou letal - afirma a subsecretária
de Vigilância em Saúde da SES e idealizadora
da pesquisa, Cláudia Mello.

A linhagem P1 se mantém presente em
quase todas as regiões, e a P2, nas regiões
Norte e Baixada Litorânea. A variante B.1.1.7
foi identificada em todas as regiões, exceto na
Baixada Litorânea. Nesta etapa, foram
investigadas 376 amostras, de 57 municípios,
selecionadas a partir de genomas enviados ao
Laboratório Central Noel Nutels (Lacen/RJ),
entre os dias 24 de março e 16 de abril.

Este estudo integra uma das maiores
iniciativas na área de sequenciamento do vírus
da Covid-19 do país, que prevê análise de cerca
de 4.800 amostras em seis meses, sendo
aproximadamente 400 a cada 15 dias.

- O sequenciamento é muito importante para
verificar a incidência das novas cepas na
população fluminense, e desta forma, antecipar

Predominante na terceira onda da doença, linhagem P.1 apresentou alterações, e impacto epidemiológico será avaliado
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possíveis cenários, a fim de minimizar os efeitos
da pandemia em nosso estado – diz o secretário
de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

A ação é financiada pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (Faperj) - com recurso de R$ 1,2 milhão

- e conta com a parceria do Laboratório
Nacional de Computação Científica (LNCC),
do Laboratório de Virologia Molecular da
UFRJ, do Lacen, da Fiocruz e da Secretaria
Municipal de Saúde do Rio.

Em paralelo, há outros dois

sequenciamentos em andamento realizados pela
Fiocruz e pelo Ministério da Saúde, com
amostras do Estado do Rio de Janeiro. Juntos,
já analisaram 708 amostras, desde fevereiro,
apresentando a prevalência da variante P1 nos
sequenciamentos.

SECRETARIA DE AGRICULTURA FISCALIZA
MATERIAL DE PROPAGAÇÃO VEGETAL NO RJ

 A Secre ta r ia  de  Es tado  de
Agr icu l tura ,  Pecuár ia ,  Pesca  e
Abas tec imento ,  por  meio  da
Superintendência de Defesa Agropecuária,
deu início a uma série de fiscalizações nos
munic íp ios  da  Região  Noroes te
Fluminense .  Agentes  da  Defesa
Agropecuária vão controlar a entrada, o
trânsito e o comércio de mudas oriundas
de outros estados.

 -  A atuação da equipe da Defesa
Agropecuária é essencial no combate das
pragas e doenças de mudas que podem sair

do  v ive i ro  já  contaminadas .  Com a
implantação dessas normas fitossanitárias,
o risco de introdução de doenças no estado
é significativamente reduzido - ressalta o
secre tá r io  de  Agr icu l tura ,  Marce lo
Queiroz.

Durante a primeira operação foram
apreendidas 500 mudas cítricas (laranjas
e limões). Os materiais de propagação
vegeta l  es tavam sem Permissão  de
Trânsito de Vegetais e com presença de
pragas consideradas ameaças prioritárias
para o estado, como a mosca-negra-dos-

citros.
Segundo o superintendente de Defesa

Agropecuária, Paulo Henrique de Moraes,
os transportadores e comerciantes foram
informados  e  no t i f icados  quanto  às
restrições e exigências de documentos
sanitários para regularização da atividade.

 - Muitas vezes a aquisição e o plantio
de mudas, que parecem inofensivas, pode
servir de focos de agentes causadores de
sérios prejuízos aos produtores rurais. As
ações têm também um caráter educativo
e  necess i tam do  esc la rec imento  e

colaboração de toda a sociedade - afirma
o superintendente.

A medida ,  previs ta  em legis lação
espec í f ica ,  v i sa  uma prevenção  da
introdução de pragas e doenças agrícolas
importantes ainda inexistentes no território
fluminense. Viveiristas e produtores rurais
devem se informar nos Núcleos de Defesa
Agropecuária sobre a documentação e
procedimentos necessários sempre que
houver  impor tação  de  mater ia l  de
propagação vegetal oriundos de outros
estados.
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SIANSIANSIANSIANSIAN

PENSAMENTO DA SEMANA
  “A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma

realidade a ser experimentada”. (SOREN KIERKEGAARD)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 O prefeito de Bom Jesus do Itabapoana,
Paulo Sergio Cyrillo ,  deu posse a três
novos servidores municipais, aprovados em
Concurso Público. Eles vão ocupar cargos
efetivos de fiscal ambiental e fiscal de
tributos. Também participaram da cerimônia
o secretário municipal de Finanças, Carlos

Alberto Faneli Laurindo, e o secretário municipal de
Administração e Planejamento, Josimar Garcia.

 O vereador Alailton Pontes de Souza
(MDB), o “Lalá” foi o grande articulador da
recepção ao prefeito de Duque de Caxias,
Washington Reis na sexta-feira em Itaperuna.
Lalá mostrou que tem prestígio político
quando reuniu l ideranças ,  amigos e
correl igionários para receberem o pré-

candidado ao Senado Federal, Washington Reis, amigo
pessoal do vereador e do mesmo partido político, o MDB.

 Aliás, Washington Reis (MDB), esteve
também em Quissamã,  Campos  dos
Goytacazes e  Santo Antônio de Pádua. Em
Pádua,  Reis  foi  recebido pelo ex-vice-
prefeito do Município, Ralf Cozendey e pelo
atual, Jadir Júnior. Sempre acompamhado de
seu irmão, o deputado estadual, Rosenverg
Reis (MDB), o prefeito de Duque de Caxias

está somando forças para transformar cada vez mais
o interior do Estado do RJ em uma grande potência.

 Corre à boca miúda, que que é certo que o
Presidente da Câmara de Vereadores de Itaperuna,
Sinei dos Santos Menezes (PSC), o “Sinei
Torresmo”, após receber vasta documentação do
secretário de Obras da PMI, Alexandre da Auto
Escola (PP), que a CMI fará uma ampla
investigação contra a administração do ex-prefeito,

dr. Vinícius. Segundo os documentos, uma contratação de uma
empresa chamou a atenção de todos, onde foram pagos em
novembro de 2020, mais de R$ 6 milhões de reais. Sumiço de
documentos importantes relacionados a pagamentos  na
secretaria de Obras na gestão passada será o ponto de início.

 O prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes  (DEM),
acertou a sua filiação com o PSD , presidido pelo ex-
ministro Gilberto Kassab . Segundo informações do site
O Antagonista , o prefeito vai deixar o DEM de olho
nas eleições de 2022 , na qual ele pretende entrar para
a disputa do governo do estado. Paes foi eleito em 2020
para a Prefeitura da capital carioca como o principal

adversário do ex-prefeito Marcelo Crivella , que tentava a reeleição.
O atual prefeito foi para o segundo turno e foi eleito com 64,07%
dos votos, contra 35,93% de Crivella.

 A expectativa de Paes é levar consigo para o novo
partido os deputados federais Pedro Paulo (DEM),
Marcelo Calero (Cidadania) e Rodrigo Maia (DEM),
ex-presidente da Câmara. Maia vinha conversando nas
últimas semanas sobre uma possível ida para o PSDB,
que articula uma candidatura do chamado "centro político"
que faça oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Outra

possível filiação ao PSD junto a Paes é a de sua secretária municipal
de Assistência Social, Laura Carneiro (DEM), também cotada para
disputar um mandato na Câmara dos Deputados em 2022.

 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) se reuniu com o deputado federal
Alessandro Molon (PSB-RJ), líder da oposição
na Câmara , para tratar da criação de uma
frente  ampla contra  o  presidente  Jair
Bolsonaro (sem partido) nas eleições de 2022.
A informação é do portal Metrópoles.

 Segundo o Molon, o encontro serviu para
discutir alianças que sejam composta por
partidos que apoiem diferentes candidatos a
presidência da República. "Ele manifestou
apoio a este tipo de iniciativa e disse que o
PT está disposto a abrir mão de lugar na
chapas estaduais em favor de nomes de outros

partidos", completou Molon.

PRIMEIRA DOSE DA
VACINA CONTRA A COVID-19

 O prefeito de Itaperuna, RJ, Alfredo Paulo Marques
Rodrigues, Alfredão, recebeu a primeira dose da vacina
contra a Covid-19, na sexta-feira, 30 de abril. Na
oportunidade, o prefeito afinou detalhes da estratégia de
vacinação junto com a equipe do Centro de Saúde Dr.
Raul Travassos, bem como repassou algumas orientações
administrativas. O prefeito Alfredão também aproveitou a
oportunidade para conversar com munícipes, esclarecendo
dúvidas e ouvindo sugestões.

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

Alfredão recebendo a 1ª dose da vacina

FRENTE AMPLA
 Com o objetivo de costurar acordos políticos, o ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em
Brasília. No primeiro dia, tratou do cenário político do
Rio de Janeiro com Marcelo Freixo (PSOL-RJ). Após
sair de um hotel na Asa Sul da capital, onde ocorreu a reunião,
o deputado do PSOL afirmou que ambos trataram da
formação de uma frente ampla para a "derrotar Jair
Bolsonaro". Freixo também se colocou como candidato
ao governo do estado do Rio. O parlamentar, porém, ainda
avalia a possibilidade de trocar de partido para enfrentar as
eleições em 2022.

ALIÁS...
 A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu do

Ministério da Saúde (MS), 46.800 doses da vacina Pfizer contra
Covid-19. Seguindo orientação do MS, todas as doses foram
enviadas para utilização no município do Rio de Janeiro. De
acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), a
vacina será destinada à primeira aplicação de pessoas
com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas
com deficiência permanente. O intervalo entre a
primeira e segunda dose é de 12 semanas.

ALIÁS...
 A ideia de Lula, segundo o deputado, é aglutinar, em um

primeiro momento, forças de esquerda, como PT, PDT, PSB,
PCdoB e PSOL. Lula também recebeu o deputado Alessandro
Molon (PSB-RJ). Há a possibilidade de o parlamentar do
PSB ser candidato ao Senado, caso a frente seja
concretizada. Molon pode ainda concorrer à reeleição
em 2022 à Câmara dos Deputados.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 "Conversamos sobre uma aliança ampla, tanto no

Brasil como no Rio. Temos que garantir a união dos
partidos que naturalmente estariam juntos (de esquerda),
e ver quem mais poderia nos apoiar. Falei que meu nome
está colocado, tenho conversado com amplos setores e
muitos partidos que estão dispostos. A tendência do PT
é apoiar essa aliança", disse Freixo.

Freixo e Lula em recente reunião

LIBERDADE DE EXPRESSÃO
 Tendo como mote o Dia Mundial da Liberdade de

Imprensa, a Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco) fez um debate no qual foi
ressaltada a relevância, tanto da liberdade de imprensa como
da liberdade de expressão, para o exercício da democracia. A
abertura do seminário teve a participação do presidente
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luís Roberto
Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

FORTUNA
 Um pedreiro brasileiro ganhou duas vezes na

principal loteria da Itália, em apenas 20 dias. Além
de levar 3 milhões de euros (R$ 19,6 milhões), virou
alvo da Polícia. Mas nada encontraram além da sorte.

Barroso diz que crimes digitais
são ameaça à liberdade de expressão

DE OLHO
NO PSL

 Em um levantamento
realizado pelo instituto
Paraná Pesquisas mostra
que Geraldo Alckmin
(PSDB), ex-governador
de São Paulo tucano que
negocia ida ao PSL, lidera
a corrida ao Palácio dos
Bandeirantes para as
eleições de 2022. Seu ex-
vice, Márcio França (PSB),
ocupa a segunda posição. Alckmin de olho no PSL

INDENIZAÇÃO
 Familiares do pastor Anderson do Carmo, assassinado

em junho de 2019, entraram na Justiça do Rio com um
processo contra  Flordelis dos Santos de Souza  pedindo
que a deputada seja condenada a indenizá-los em R$
800 mil por danos morais. A parlamentar é ré em processo
criminal no qual é acusada de ser mandante da morte de
Anderson, seu marido.

ALIÁS...
 O advogado também pediu, no processo, antecipação de

tutela para o bloqueio de bens e de valores em contas da
deputada, além de 30% de seu salário como deputada. Ele
argumenta que a medida é necessária para evitar a dilapidação e
dissipação patrimonial de Flordelis e assegurar o pagamento da
indenização aos familiares de Anderson. O pedido foi negado pela
juíza Daniela Ferro Affonso Rodrigues Alves, da 1ª Vara Cível de
Pendotiba, em Niterói . O advogado vai recorrer da decisão.
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GOVERNO DO RIO DIVULGA NOVAS MEDIDAS
RESTRITIVAS PARA CONTER A PANDEMIA NO ESTADO
 O Governo do Estado do Rio de Janeiro

divulgou, na terça-feira (4), em publicação
no Diário Oficial, alterações nas medidas
restritivas para conter a propagação da
Covid-19. O decreto estadual manteve
suspensa a realização de shows e liberou
alguns tipos de eventos, com capacidade de
lotação máxima de 40% em locais fechados
e 60% em ambientes abertos, além de
distanciamento mínimo de 1,5 m.

Foram liberados: feiras de negócios e
exposições; eventos corporativos,
congressos, workshops, conferências,
seminários, simpósios, painéis e palestras;
casamentos, bodas, aniversários, formaturas,
coquetéis e confraternizações; eventos em
ambientes abertos, como parques e praças;
e food parks, somente para a venda de
gêneros alimentícios e bebidas.

Também continua liberado o ensino
híbrido nas escolas da rede estadual, desde
que respeitado o atendimento presencial
máximo de  50%.  Fica  mant idos  o
funcionamento de lojas de comércio de rua,
sa lões  de  beleza ,  barbear ias ,  com
agendamento prévio,  e  at ividades de
ambulantes legalizados.

Os hotéis e pousadas deverão observar
as regras estabelecidas no programa "Rio de
Janeiro Turismo Consciente". As áreas de
lazer só poderão funcionar com 40% de sua
capacidade. O funcionamento de academias
nesses locais deve manter a limitação de
40%, devendo ser incentivada aos usuários
a sanitização dos equipamentos.

Locais como museus, bibliotecas,
cinemas, teatros, parques de diversões e
jardim zoológico não terão horário para início

Alguns eventos estão liberados com a capacidade reduzida. Realização de shows, porém, permanece suspensa no estado
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de funcionamento, mas deverão encerrar
atividades até as 22h.

Serviços essenciais - São consideradas
essenciais as seguintes atividades: saúde,
supermercados, limpeza urbana, segurança
pública, educação, assistência social, serviço

funerário,  unidades farmacêuticas,
bancárias ,  lotér icas,  centrais  de
abastecimento atacadista  e
hortifrutigranjeiro, serviços de radiodifusão
e filmagem, especialmente os destinados ao
trabalho da imprensa e t ransmissão

informativa.
Segundo o decreto, caso haja conflitos,

prevalecem as regras estipuladas pelos
municípios, que estão autorizados a promover
barreiras sanitárias nas rodovias estaduais,
se necessário.

DEPUTADA
FLORDELIS VAI
ENFRENTAR O
JÚRI POPULAR

 A deputada federal Flordelis dos Santos
Souza e mais nove acusados pela morte do
pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019,
vão enfrentar o júri popular. A decisão é da
juíza do 3º Tribunal do Júri de Niterói, Nearis
dos Santos Carvalho Arce. A informação foi
divulgada pela assessoria do Tribunal de
Justiça (TJ).

Denunciada como mandante do crime,
Flordelis responde por homicídio triplamente
qualificado (motivo torpe, emprego de meio
cruel e de recurso que impossibilitou a defesa
da vítima), tentativa de homicídio, uso de
documento falso e associação criminosa
armada. Em razão da imunidade parlamentar,
a deputada, que só pode ser presa em
flagrante por crime inafiançável, cumpre
medidas cautelares, monitorada por
tornozeleira eletrônica.

“O fim da instrução probatória de primeira
fase e demais notícias trazidas aos autos no
curso daquela evidenciam ainda mais a
necessidade de acautelamento dos réus, em
prol não somente da ordem pública, mas para
garantia da instrução criminal a se renovar
em futuro Plenário de Julgamento, e, ainda,
em prol da eventual aplicação da lei penal;
não se mostrando suficiente a pretendida
conversão em prisão domiciliar, ou mesmo a
transferência para presídio diverso”,
escreveu.

O advogado Anderson Rollemberg, que
defende Flordelis, informou que vai recorrer
da decisão.
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Secretária Municipal de Saúde, Márcia Azevedo, vice-prefeito Otávio Amaral e o
prefeito, Paulo Sergio Cyrillo no lançamento da campanha "Covid com Alimento na Mesa

VICE-PREFEITO DE BOM JESUS/RJ LANÇOU A
CAMPANHA "COVID COM ALIMENTO NA MESA"

 Ao tomar a primeira dose da vacina
contra a Covid-19, o vice-prefeito de Bom
Jesus do Itabapoana, Otávio Amaral (60 anos),
lançou em abril a campanha "Covid com
Alimento na Mesa", para arrecadação, através
de doação de alimentos não-perecíveis, para
destinar as pessoas com necessidades, neste
momento em que a economia sofre devido às
restrições causadas pela pandemia, no Brasil,
no Mundo e em especial, em Bom Jesus do
Itabapoana. E como dizem os especialistas,
"quem tem fome, tem pressa".

A pandemia de Covid-19 trouxe graves
efeitos para a economia do mundo. Cresceu
muito o desemprego e, com ele, veio a falta
de renda, que trouxe a fome. Por isso, a gente
pede às pessoas que estejam vindo se vacinar
contra a Covid-19, seja em primeira ou segunda
dose, que, se puderem, tragam uma cesta
básica para doação. Se não puder doar a cesta
básica, pode ser 1 kg de alimento não-
perecível", pediu Otávio.

O vice-prefeito explicou que, em uma
reunião com lideranças religiosas de Bom
Jesus do Itabapoana, ficou acordado que as
cestas não ficarão na Prefeitura Municipal da
cidade sendo que as doações serão levadas
todos os dias, no fim da tarde, para a Igreja
Batista, no Centro da cidade. Quando houver
volume, as cestas serão repartidas entre os
líderes religiosos bom-jesuenses, para serem
distribuídas às pessoas com necessidade na
comunidade.

“Vamos ajudar, sejamos a semelhança de
Deus. Vamos ficar unidos para reduzir a fome
no município", disse o vice-prefeito.

COM INFORMAÇÕES DO
FACEBOOK OFICIAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM
JESUS DO ITABAPOANA
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Proprietário do local e outras quatro pessoas foram presas em flagrante, em Itaguaí, na Baixada Fluminense

POLÍCIA CIVIL INTERDITA CARVOARIA E
FLAGRA TRABALHO ESCRAVO NO RIO

 Pol i c i a i s  da  50 ª  DP  ( I t agua í )
f echa ram,  na  t e r ça - f e i r a  (4 ) ,  uma
ca rvoa r i a  c l andes t ina  po r  t r aba lho
escravo e crime ambiental. O proprietário
do local e outras quatro pessoas foram
presas em flagrante. A ação aconteceu
em parceria com o Ministério Público do
Trabalho (MPT).

Os agentes foram até a carvoaria, em
Itaguaí, na Baixada Fluminense, após
l evan tamen to  de  in fo rmações  e  um
trabalho de investigação. O local não
conta com banheiros, refeitório, água
para  se  l ava r  nem equ ipamentos  de
p ro teção .  As  equ ipes  encon t r a ram
dive r sa s  pes soas  t r aba lhando  em
cond ições  p recá r i a s ,  ca rac te r i zando
trabalho escravo. Uma delas é um jovem
de 17 anos.

A  ca rvoa r i a  t ambém não  possu i
nenhum licenciamento ambiental nem
alvará de funcionamento. Além disso, os
policiais constataram crime ambiental.

As investigações prosseguirão, pois
também foi identificado crime contra o
consumidor, uma vez que os sacos com
carvão  não  ap re sen tam a  pesagem
adequada.

REPRODUÇÃO DA INTERNET
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CHEGADA DO 5G DEVE
EXPANDIR O USO DA INTERNET

 Faz tempo que o homem sonha com um
mundo altamente tecnológico. Clássico dos
anos 1980, o filme De Volta para o Futuro 2
trazia uma série de inovações que já se
concretizaram nos dias de hoje: as
videochamadas, TVs de tela plana, uso da
biometria, além de serviços automatizados e
acionados pela voz. Antes mesmo disso, na
década de 1960, outro clássico também se
passava no futuro: o desenho Os Jetsons. A
animação também acertou em muitas previsões:
robôs que ajudam a limpar a casa e relógios de
pulso inteligentes (smartwatches) já são uma
realidade nos dias de hoje.

Conectar o mundo físico ao tecnológico – o
offline ao online – para facilitar o nosso dia a
dia é o objetivo da Internet das Coisas (IdC) –
também tratada pela sigla em inglês IoT
(Internet of Things). A tecnologia permite que
objetos se comuniquem graças à internet.

A expectativa é que a Internet das Coisas
mude o nosso dia a dia. “Teremos a criação de
um ecossistema digital onde tudo se comunica
e a gente vai ganhar mais tempo”, diz o
secretário de Telecomunicações do Ministério
das Comunicações, José Afonso Cosmo Júnior.
“Vai chegar um momento em que minha roupa
vai avisar à lavanderia que já está na hora de
lavar”. A chegada da internet 5G ao Brasil
deve consolidar esse processo.

Casa inteligente - Essa realidade já vem
chegando de mansinho ao Brasil. Em Curitiba,
o engenheiro William Padilha, por exemplo, tem
o que se chama de smart home (casa inteligente,
em tradução livre). Ele utiliza o Google Nest,
um aparelho que comprou quando morava na
Alemanha e que, pareado com seu celular, ajuda
a fazer ligações, acessar notícias, checar
lembretes, ouvir música e até conferir a previsão
do tempo. “Ele já traz a música de que eu gosto
e as notícias que quero ver. Tudo após um
simples good morning, Google [Bom dia,
Google]”, revela.

E não para por aí. Padilha colocou outro
aparelho na casa dos pais, que ajuda na rotina
com os remédios, por exemplo. “Eu consigo
lembrá-los da minha própria casa sem ter a
necessidade de estar com eles lá ou ter de fazer
uma ligação”, diz.

O editor de imagens Roberto Maia usa o
smart home Alexa para controlar vários
equipamentos na sua casa: luzes, ar-
condicionado e televisão. A casa é toda
automatizada, e até o filtro da piscina é
controlado pelo celular. Para ele, essa
automação traz segurança: “Mesmo viajando,
eu consigo ligar as luzes de casa pelo celular.”
A tecnologia também ajuda com os cinco
cachorros de estimação quando está de férias:
pela câmera, ele mata a saudade dos pets.

Da cidade ao campo - Outro exemplo de
como a Internet das Coisas pode facilitar o dia
a dia é o smartwatch. Conectado ao celular,
ele recebe mensagens e ligações. Mas pode ir
muito além: com aplicativos, pode medir o
batimento cardíaco e o nível de atividade física.

É exatamente com esse propósito que o
triatleta brasiliense Calebe Nunes da Silva utiliza
seu relógio quando pratica natação, ciclismo e
corrida. “É bom para saber como estou
evoluindo em cada modalidade.
Automaticamente, ele já passa tudo para o meu
treinador saber onde estou tendo dificuldade”,
diz o triatleta, que comenta que modelos mais
avançados medem a oxigenação sanguínea e
até já salvaram a vida de pessoas em início de
infarto.

A Internet das Coisas também está presente
na medicina, com monitoramento de estoques
de sangue e da temperatura de armazenamento

Equipamentos conectatos à internet já permitem a automação de lares
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e as condições climáticas para programar a
irrigação automatizada. Além disso, drones
auxiliam, por exemplo, na verificação da
existência de pragas.

Facilitação - O governo federal vem
tomando algumas medidas para incentivar a
expansão da Internet das Coisas no Brasil. Em
2019, foi sancionado o Plano Nacional de
Internet das Coisas e criada a Câmara IoT, um
grupo de trabalho para acompanhar a
implantação desse plano.

No fim do ano passado, foi sancionada a

Lei 14.108. Por meio dela, itens que fazem parte
de sistemas de comunicação máquina a
máquina tiveram isenção de alguns tributos.
“Com essa desoneração, a gente abre um
grande mercado e abre possibilidade para que
esses aplicativos venham para o nosso país”,
afirma o secretário de Telecomunicações.

Segundo ele, de 2019 para 2020, o mercado
de IoT cresceu 9%. Nos dois primeiros meses
após a desoneração, o crescimento foi de 6%.
“Isso no meio de uma pandemia e com todas
as limitações”, destaca Cosmo Júnior.

Segurança - Essas facilidades trazidas pela
IdC podem esconder algumas armadilhas. De
acordo com o especialista em cibersegurança
Lucas Galvão, nem todos os fabricantes
oferecem garantia em relação à proteção de
informações pessoais que circulam nos
dispositivos. “Um simples relógio inteligente hoje
pode saber aonde você foi, qual é a sua média
de batimentos – inclusive seu eletrocardiograma
–, ouvir suas conversas e muito mais.”

Segundo ele, os riscos existem em todas as
partes, entretanto, hoje o usuário final pode
fazer uma análise antes de adquirir um
dispositivo IdC, verificando que tipos de
informações serão processadas e utilizadas.
Para Galvão, fabricantes, órgãos reguladores
e profissionais de segurança da informação
possuem um papel importante a ser
desempenhado na garantia da segurança
cibernética desses dispositivos.

Em setembro de 2020, entrou em vigor no
país a Lei Geral de Proteção de Dados. O texto
define direitos de indivíduos em relação às suas
informações pessoais e regras para quem coleta
e trata esses registros.

Semana Nacional das Comunicações -
De segunda-feira (3) a domingo (9), os veículos
da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
publicam o Especial Conecta, com conteúdos
sobre a Semana Nacional das Comunicações.
O especial reúne reportagens sobre história das
telecomunicações, 5G, Internet das Coisas, o
impacto das novas tecnologias na educação e
no agronegócio, entre outros temas.

Publicado em 04/05/2021 - 06:00 Por
Cláudia Felczak - Repórter da Agência
Brasil - Brasília

de medicamentos e vacinas. Caso os sensores
identifiquem falhas na conservação, eles
acionam as equipes para que tomem
providências.

Na indústria, um exemplo é a utilização de
óculos de realidade aumentada. No campo, a
IdC auxilia no aumento da produtividade,
redução de custos e diminuição de perdas.
Rebanhos monitorados por chips que enviam
informações sobre a saúde e o comportamento
do animal, além de sua localização pelo GPS.

Na agricultura, é possível avaliar a umidade

Calebe conta com o auxílio do smartwach para treinar

ACERVO PESSOAL/DIREITOS
RESERVADOS
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VESTIBULAR CEDERJ 2021.2 TEM ABERTO
PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA E COTA NO RJ

 A Fundação Cecierj (Centro de Ciências
e Educação Superior a Distância do Estado do
Rio de Janeiro) dá início à 39º edição do
Vestibular Cederj (Centro de Ciências e
Educação Superior a Distância do Estado do
Rio de Janeiro). A etapa de solicitações de
isenção da taxa de inscrição e ingresso no
sistema de cotas começou na segunda-feira, 3
de maio. O concurso oferece 7.574 vagas
distribuídas em 16 cursos, entre licenciatura
(História, Ciências Biológicas, Física, Geografia,
Letras, Matemática, Pedagogia, Química e
Turismo), bacharelado (Administração,
Administração Pública, Ciências Contábeis e
Engenharia de Produção) e tecnólogo (Sistemas
de Computação, Gestão de Turismo e
Segurança Pública). A prova será realizada no
dia 11 de julho. Os aprovados serão alunos
regularmente matriculados em uma das
instituições consorciadas (Cefet/RJ, Uenf, Uerj,
UFF, UFRJ, UFRRJ ou UniRio), que é
coordenado pela Fundação Cecierj, vinculada
à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Inovação.

Os candidatos que desejarem a isenção do
pagamento da taxa de inscrição e ingresso no
sistema de cotas têm entre os dias 03 e 14 de
maio para se inscreverem. Os interessados
devem acessar o site www.cecierj.edu.br/
consorcio-cederj/vestibular/2021-2/ . Para os
pagantes, o prazo é diferente: as inscrições
começam no dia 17 de maio e vão até 10 de
junho; eles deverão seguir as instruções
contidas na página do concurso. A inscrição
custa 85 reais. Em caso de dúvida, a pessoa
deve enviar um e-mail para
vestibular@cecierj.edu.br.

São oferecidas mais de 7,5 mil vagas distribuídas em 16 cursos para o segundo período letivo deste ano
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O Vestibular Cederj 2021.2 contará com o
aproveitamento de notas de mais de uma edição
do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
O candidato que desejar utilizar a nota do
ENEM deve prestar atenção às regras
definidas, no edital, por cada universidade.

Os que desejarem fazer uso do que dispõe
o Decreto Estadual nº 43.065, de 08/07/2011,
que trata dos direitos de travestis e transexuais
em utilizarem o nome social na administração
direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro,
deverão enviar e-mail formalizando seu pleito

para vestibular@cecierj.edu.br, informando seu
número de requerimento e o nome a ser inserido
como nome social.

Os cursos ofertados são semipresenciais e
utilizam ferramentas de estudo e interação, tais
como: material didático próprio, especialmente
preparado para educação a distância, impressos,
videoaulas e recursos multimeios; sistema de
apoio à aprendizagem, baseado em duas formas
de tutoria: a tutoria presencial, que ocorre no
polo regional mais próximo do aluno, e a tutoria
a distância, que conta com mediadores

presentes nas salas de tutoria das universidades,
aos quais o estudante tem acesso por meio da
plataforma CEDERJ; processo de avaliação
presencial, realizado nos polos regionais, similar
àquele utilizado para avaliar os estudantes nos
cursos presenciais das universidades;  a
plataforma CEDERJ, um ambiente virtual de
aprendizagem que disponibiliza ferramentas que
garantem recursos pedagógicos, atividades e
interatividade; laboratórios didáticos de Biologia,
Computação, Física e Química nos polos
regionais para atividades práticas.

GOVERNO DO RIO LANÇA CARTILHA PARA ESTIMULAR
INSERÇÃO DE IDOSOS NO MERCADO DE TRABALHO

 Com o objetivo de incentivar a inserção
de pessoas com mais de 60 anos no mercado
de trabalho, o Governo do Estado do Rio de
Janeiro – por meio da Secretaria de Trabalho
e Renda (Setrab) – elaborou a cartilha
"Geração Prateada", que acaba de ser
lançada. O material é destinado tanto a idosos
em busca de emprego como a empresários
interessados em abrir vagas a profissionais
mais experientes.

Disponível para download e pesquisa no
site da secretaria, a cartilha aponta benefícios
da contratação de trabalhadores com mais
de 60 anos, destaca o comprometimento com
a responsabilidade social das empresas que
empregam idosos e traz informações sobre
direitos, como recolhimento de INSS e FGTS.
A publicação também mostra a importância
do trabalho na qualidade de vida e no
envelhecimento saudável.  No fim do
documento, ainda é possível consultar lista
com telefones e sites úteis e um glossário.

A cartilha faz parte de uma campanha da
Secretaria de Trabalho e Renda, também
denominada Geração Prateada, e integra o
Programa 60+. O objetivo é estimular a
criação de políticas voltadas para a
contratação de trabalhadores com mais de
60 anos. Idosos desempregados que tenham
membros da família com renda per capita até
um salário mínimo, aposentados que
necessitam complementar a renda, internos
e egressos do sistema prisional são o público-
alvo prioritário.

De acordo com o secretário executivo da
Setrab, Júlio Saraiva, o momento atual é de
planejamento para a retomada das
oportunidades no mercado de trabalho e,
consequentemente, o aquecimento da

Material é destinado à terceira idade e a empresários
interessados em abrir vagas a profissionais mais experientes
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economia no estado.
- O Rio de Janeiro avança rapidamente

no calendário de vacinação para os idosos,
grupos de riscos e essenciais,  e que
apresentam comorbidades. Esses grupos,
após a imunização, vão se somar às forças
na produção, trabalho e consumo - aponta

Saraiva.
Diretrizes - Para fomentar o mercado de

trabalho para idosos, a Coordenadoria de
Projetos Especiais da Setrab traçou as
seguintes diretrizes:

- Captação de vagas de contratação
convencional;

- Encaminhamento para o mercado de
trabalho;

- Feiras e eventos de encaminhamento
para vagas de emprego e estímulo ao
empreendedorismo;

- Palestras e oficinas;
- Inclusão do programa em espaços da

Secretaria de Estado de Trabalho e Renda;
- Sensibilização do empresário para a

importância de criar/reformular produtos e
serviços para atender o público-alvo;

- Orientação técnica para empresários e
novos empreendedores, baseada nas
necessidades e anseios do público idoso, com
foco no potencial econômico e ativo desta
população.

À frente da coordenadoria, Nélio Georgini
analisa a importância de abrir oportunidade
para trabalhadores com mais de 60 anos:

- A pandemia nos acendeu o alerta sobre
a importância de cuidar das pessoas com mais
de 60 anos, conseguimos compreender de
forma mais clara que nossa população está
mais longeva, vivendo muito mais e buscando
qualidade de vida e oportunidades. Os idosos
continuam no mercado de trabalho por
necessidade ou escolha pessoal, voltando às
salas de aulas, se reinventando a cada dia.
São provedores únicos ou parciais de dezenas
de famílias. Por isso, esse debate e o fomento
as oportunidades para geração prateada é tão
necessária.

A última pesquisa do IBGE apontou que,
no Brasil, existem 32,8 milhões de idosos. E,
em mais de 17 milhões de famílias, o principal
provedor possui mais de 60 anos. Ou seja:
24,89% dos lares, ou quase um quarto do
total, têm como responsável pelo sustento um
idoso.
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 Assinado no dia 6 de maio pelo Juiz da
107ª Zona Eleitoral de Itaperuna, dr. Maurício
dos Santos Garcia, a prestação de contas de
campanha do candidato a prefeito pelo PDT,
Rogério Garcia e de seu vice, Dr. Américo
(PROS), referente às eleições municipais de
2020, pela Coligação “Itaperuna Merece
Respeito”, foram aprovadas sem ressalvas e
sem determinações, onde não foi identificado pelo
Magistrado, irregularidades e nem omissões.

O Ministério Público que também tem a
função eleitoral, funcionando como fiscal da lei,
em seu parecer, também se manifestou pela
aprovação das contas, na forma do Art. 74, I da
Resolução TSE 23.607/2019.

Em seu breve relatório, o Juiz Eleitoral de
Itaperuna, cita que o Ministério Público Eleitoral
destacou que "os documentos necessários foram
apresentados, o prazo foi observado e não foram
detectadas pendências que não tenham sido
totalmente sanadas durante a instrução." E que
a presente prestação de contas tramitou pelo rito
simplificado, nos termos do Art. 62, da Resolução
do TSE nº 23.607/2019, e que as contas foram
apresentadas dentro do prazo legal e instruída
com a documentação exigida pelo Art. 53 da
Resolução 23.607/2019. E ainda, que da análise
dos autos, em especial, do parecer conclusivo
emitido pela unidade técnica, observa-se que os
esclarecimentos e documentos acostados aos
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Itaperuna: Justiça Eleitoral aprovou as contas de campanha de Rogério Garcia e Dr. Américo

JUSTIÇA ELEITORAL APROVA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE ROGÉRIO GARCIA E DR. AMÉRICO

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

222222222299999-578899999-578899999-578899999-578899999-5788
www.casadosfiltrosrj.com.br

autos pelo candidato foram suficientes para sanar
as inconsistências, concluindo-se assim, pela
regularidade das contas e sua posterior
aprovação.

A Coligação “Itaperuna Merece Respeito”
formada pelos partidos políticos PDT e PROS
teve como contratado, o advogado eleitoral, dr.
Leonardo Militerno da Fonseca, do Escritório

Militerno Advocacia.
O Processo está cadastrado na Justiça

Eleitoral sob o número 0601539-
84.2020.6.19.0107.

Dr. Leonardo Militerno da Fonseca
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 As medidas de restrição adotadas em
março deste ano, não impediram que a indústria
de Itaperuna tivesse o melhor mês em número
de contratações desde o início da pandemia, em
março do ano passado. Segundo análise da Firjan
a partir da plataforma Retratos Regionais, o
grande setor de Indústria e Construção liderou
a retomada com 108 novas oportunidades,
enquanto o Comércio acumulou 32. Até então,
os melhores índices da Indústria durante a
pandemia tinham sido conquistados em setembro
e outubro, com 82 vagas abertas.

No total do mês, a maior cidade do Noroeste
Fluminense abriu 175 novas vagas,
principalmente na atividade de construção de
edifícios (+44). Santo Antônio de Pádua teve o
segundo melhor saldo da região (+66),
novamente por conta da Indústria (+44), tendo
como atividade que mais gerou empregos a de
aparelhamento e outros trabalhos em pedras
(+28). Das 13 cidades da região, apenas três
tiveram saldo negativo em março: Natividade (-
28), São José de Ubá (-6) e Cambuci (-6).

“Os dados comprovam o fôlego da nossa
indústria, mesmo num momento de adversidade.
E a tendência é de que os índices positivos
aumentem na mesma medida em que a
vacinação avançar por toda a região”, disse o
presidente da Firjan Noroeste Fluminense, José
Magno Vargas Hoffmann.

No recorte do trimestre, Comércio e Indústria
“duelam” pela liderança nas contratações na
região – respectivamente, com 248 e 229.
Itaperuna (+198), Santo Antônio de Pádua
(+145) e Itaocara (+75) puxam as contratações,
principalmente pelas atividades de atendimento
hospitalar (+51), comércio varejista de ferragens,
madeira e materiais de construção (+51) e
confecção de peças de vestuário (+47).

“É provável que em abril, quando houve um
período maior de restrições, haja uma redução
na velocidade de recuperação. Mas a gente
entende que essa velocidade é mais constante,
uma vez que boa parte das interrupções já não
acontecem mais. Então a tendência hoje é que
tenhamos uma normalização nas contratações
nos próximos meses”, disse o gerente de Estudos
Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart.

Norte Fluminense em destaque no
estado - O Norte Fluminense também se
destacou no primeiro trimestre. A Indústria e
Construção de Macaé e Campos tiveram o
melhor saldo positivo entre admissões e
demissões – respectivamente com 1.640 e 511
oportunidades criadas. A montagem de
instalações industriais e de estruturas metálicas
foi a principal atividade contratante em Macaé
(1.370), enquanto em Campos o destaque foi o
comércio varejista de mercadorias em geral
(350). A tendência de alta se manteve em março,
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EM MARÇO, INDÚSTRIAS DE ITAPERUNA FIZERAM O MAIOR
NÚMERO DE CONTRATAÇÕES DESDE O INÍCIO DA PANDEMIA

Presidente da Firjan Noroeste Fluminense, José Magno Vargas Hoffmann.

quando a região liderou o número de contratações
no setor industrial (+1.118), superando o Sul
Fluminense (+867) e até mesmo a capital (+504).

Em todo o estado, a indústria também
manteve o ritmo. Em março, foram 3.033 novos
postos de trabalho, tornando-se a segunda maior
contratante neste que foi o terceiro mês
consecutivo de mais admissões do que
demissões. A tendência de alta se repetiu em
todos os demais grandes setores: Serviços
(+7.595), Comércio (+2.270) e Agropecuária
(+199), num total de 13.097 novos postos de
trabalhos formais em todo o estado. No saldo
geral de vagas abertas, 74 dos 92 municípios
fluminenses apresentaram geração líquida de

emprego formal em março de 2021, frente a
apenas 31 cidades que estavam contratando um
ano antes, quando eclodiu a pandemia no país.

Por outro lado, após seis meses consecutivos
de recuperação, o segmento de Restaurantes e
Outros Estabelecimentos de Serviços de
Alimentação e Bebidas voltou a demitir em março
(-1.117), diante de novas restrições impostas para
frear o contágio da COVID-19 no estado. No
período de 12 meses desde abril do ano passado
a março deste ano, os setores de Serviços (-
57.217) e Indústria e Construção (-5.791) ainda
acumulam perdas. Já o Comércio (+2.075) e a
Agropecuária (+29) apresentaram resultados
positivos nessa comparação, indicando que as

contratações superaram os desligamentos no
acumulado do período de abril de 2020 a março
de 2021.

Plataforma Retratos Regionais - A
plataforma Retratos Regionais tem como base
o saldo de empregos formais disponibilizados no
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério da
Economia. Em painel setorial são disponibilizados
dados específicos dos setores industriais.

Em painel regional, que também permite a
busca por município, é apresentado o cenário
geral de empregos, incluindo todos os grandes
setores. A plataforma pode ser acessada através
deste link: www.firjan.com.br/retratosregionais.

Dados compilados pela Firjan mostram que 10 das 13 cidades do
Noroeste Fluminense fecharam o mês com mais admissões do que demissões

 Levantamento realizado pelo 15º
Ofício de Notas, maior cartório de notas do
Estado do Rio de Janeiro, aponta que a
busca por divórcios e dissoluções de uniões
estáveis aumentou 39% no 1º trimestre de
2021 em comparação ao mesmo período do
ano passado. Já a quantidade de registros
de uniões estáveis cresceu apenas 9,5%.

“A convivência  extrema e  outras
dificuldades do dia-a-dia que surgiram na
pandemia, como o estresse gerado pela
perda de capacidade econômica, levaram
muitos casais a optarem pela separação. Um
efeito colateral que tem os cartórios como
termômetro”, afirma Michelle Novaes,
tabeliã substituta.

DIVÓRDIVÓRDIVÓRDIVÓRDIVÓRCIOS CIOS CIOS CIOS CIOS AAAAAUMENTUMENTUMENTUMENTUMENTAMAMAMAMAM
39% NO RIO NO 1° TRIMESTRE39% NO RIO NO 1° TRIMESTRE39% NO RIO NO 1° TRIMESTRE39% NO RIO NO 1° TRIMESTRE39% NO RIO NO 1° TRIMESTRE

Dados são do maior cartório da capital fluminense. Registros de uniões estáveis cresceu apenas 9,5%
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