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 Coordenado pelo ex-vereador Paulinho do
Adílio, através do intermédio do deputado
estadual e presidente da Alerj, André Ceciliano
(PT), na quarta-feira (16), o Município de Bom
Jesus do Itabapoana pôde sediar o primeiro
encontro com a Fundação para a Infância e
Adolescência (FIA-RJ). Na oportunidade, a
presidente da FIA, Cléo Hernams ouviu as
demandas de cada instituição e disse que há a
forte possibilidade de Bom Jesus ter um pólo
de atendimento da FIA-RJ, cujo pedido partiu
de Paulinho do Adílio ao deputado e presidente
da Alerj, André Ceciliano que está empenhado
em concretizar esse antigo sonho dos
bomjesuenses. PÁGINA 3

BOM JESUS/RJ PODERÁ TER UM PÓLO DA
FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
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 O Governo do Estado vai pagar metade do
13° salário dos seus servidores no próximo dia
30 de junho. O anúncio da antecipação do
pagamento foi feito pelo governador Cláudio
Castro. O valor da folha, que reúne 460 mil
servidores ativos, inativos e pensionistas, será
de R$ 1,6 bilhão. “Temos trabalhado muito para
garantir o bem-estar dos nossos servidores. Nós
não vamos usar nenhum centavo do dinheiro
do leilão do saneamento. É tudo fruto de uma
gestão eficiente e com respeito ao dinheiro
público. Além de colaborar no bolso desses
trabalhadores, esse recurso também será
fundamental para movimentar a economia”,
disse o governador. PÁGINA 5

GOVERNO VAI ANTECIPAR O PAGAMENTO DE
METADE DO 13º SALÁRIO NO ESTADO DO RIO

Governador Cláudio Castro anunciou que o Estado vai antecipar o pagamento de metade do
13º salário no próximo dia 30. Serão beneficiados 460 mil servidores ativos, inativos e pensionistas

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

FURTO DE ENERGIA
NO RIO BATE RECORDE
EM ANO DE PANDEMIA

PÁGINA 4

TAXISTAS: LEI PERMITE O
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EM FORMATO INTERMUNICIPAL

PÁGINA 2

OPERAÇÃO CASA DE
PAPEL: MPRJ CUMPRE

MANDADOS EM ITAPERUNA
 O Ministério Público do Estado do Rio de

Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª Promotoria de
Justiça de Itaperuna, com o apoio da
Coordenadoria de Segurança e Inteligência
(CSI/MPRJ) e do 29º BPM, deflagrou a
Operação Casa de Papel. PÁGINA 6
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PÁGINA 3

Coordenado pelo ex-vereador Paulinho do Adílio, através do intermédio do deputado estadual
e presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), Bom Jesus do Itabapoana poderá ganhar um pólo da FIA-RJ
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 O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj), deputado André Ceciliano (PT), disse na segunda-feira
(14) que a Casa vai atuar para pela garantia dos direitos dos
servidores, fazendo menção às mensagens que entrarão na pauta
nos próximos meses para tratar da adesão do Estado ao Regime
de Recuperação Fiscal. “Nós não vamos tirar direito de nenhum
servidor. A Assembleia não faltará ao Estado. Mas vamos discutir
as mensagens, ouvir os servidores e todos os interessados",
declarou, durante a cerimônia de assinatura do convênio entre o
Governo e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) que irá permitir
a fiscalização dos abatimentos feitos pelas empresas petroleiras,
nos pagamentos de participações especiais.

O convênio, assinado no plenário da Alerj com a presença do
governador Cláudio Castro, é fruto do trabalho da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Casa que investiga a queda
na arrecadação de receitas da exploração de petróleo e gás no
estado. Ceciliano reiterou que o problema do Estado “não é de
despesa, é de geração de receita”, e pontuou que o acordo de
cooperação técnica e operacional será fundamental para esta
retomada. “Esta luta vem desde o ano de 2012, quando o
Congresso mudou a forma como é feita a partilha e a distribuição
dos royalties. Estamos aqui desde 2012 brigando para que
pudéssemos fiscalizar as empresas que produzem petróleo no
estado do Rio de Janeiro”, ponderou.

“Graças ao trabalho da CPI, o Governo vai poder olhar para
frente e trabalhar para sair dessa situação difícil. Também é um
trabalho que vai trazer mais tranquilidade para o servidor
aposentado e pensionista, porque esse recurso dos royalties vai
diretamente para o Rioprevidência. Não tenho dúvida de que esse
acordo alivia o cofre do Estado e a possibilidade de o Rio sair
mais rapidamente do Regime de Recuperação Fiscal”, explicou
o presidente.

Para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o
empenho do Parlamento fluminense foi fundamental na celebração
do acordo. “Há muitas verdades na fala do presidente da Alerj,
mas a mais relevante: a Alerj nunca faltou ao Governo, e tem sido
uma grande parceira. A Alerj não se furta a lutar pelos direitos do
Estado. Parabéns à CPI, são nossos direitos, não é nenhuma
benesse. Temos a obrigação de lutar até o último centavo pelo
que é direito do Rio de Janeiro”, pontuou.

Estado pode recuperar até R$ 10 bilhões - De acordo
com o presidente da CPI, deputado Luiz Paulo (Cidadania),
há a estimativa de que se possa recuperar ao Estado até R$
10 bilhões, abatidos indevidamente nos últimos 10 anos. “Há
mais de um ano nos reunimos com a ANP e nos foi dito que a
assinatura deste termo se daria em 30 dias. Hoje felizmente
alcançamos esse objetivo. Era impossível a ANP fiscalizar com

CONVÊNIO FAZENDA E ANP: “SERVIDORES TERÃO
DIREITOS GARANTIDOS”, DIZ ANDRÉ CECILIANO
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A declaração foi feita em cerimônia de assinatura do acordo de colaboração entre a Fazenda
e a ANP na segunda (14); ação irá ampliar fiscalização sobre os repasses das participações

especiais do setor de petróleo e gás, proporcionando aumento da arrecadação, e,
consequentemente, novos investimentos e a garantia de direitos dos servidores, apesar do RRF

apenas 4 servidores. Só da Secretaria de Fazenda sei que
haverá 12 auditores fiscais trabalhando. A ANP treinará
funcionários da Sefaz em auditoria de deduções em
participações especiais e a Sefaz treinará a ANP sobre o ICMS.
Podemos recuperar R$ 10 bilhões para o Estado. Com o
percentual destinado à União e aos municípios, esse montante
chega a R$ 24 bilhões”, destacou.

Diretor-geral substituto da ANP, Dirceu Amorelli considerou
o convênio uma ação pioneira, e planejou novas parcerias. “Este
acordo de cooperação técnica inaugura uma parceria inédita, a
primeira do gênero, que certamente será replicada em outras
unidades da federação. A capacidade de fiscalização aumentará,

trazendo transparência. A ANP está à disposição do Governo e
da Alerj para parceria em outros segmentos, como revenda e
distribuição de combustíveis”, acrescentou.

Para o secretário estadual de Fazenda, Nelson Rocha, a
assinatura foi um marco. “É o início de uma nova etapa na área
de petróleo e gás. Com os recursos que vamos recuperar,
poderemos retomar os investimentos necessários e o
desenvolvimento econômico”, frisou. O acordo entre a Sefaz e a
ANP tem a duração de dois anos, podendo ser renovado, no
interesse das partes. Também estiveram presentes na cerimônia
membros do Ministério Público estadual e federal, da Procuradoria
e da Controladoria Geral do Estado.

 O Estado, por meio do Departamento de Transportes
Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro), regulamentou a lei
9.130/20, que permite que taxistas autônomos, independente
de cooperativas ou associações, possam realizar serviço de
transporte intermunicipal de passageiros no estado, inclusive
no agenciamento por central de rádio ou por meios digitais.
O anúncio da regulamentação foi feito pelo governador
Cláudio Castro, nesta quarta-feira (16), durante um encontro
com representantes da categoria, no Palácio Guanabara.

– A legislação não estava favorável aos taxistas e, por
isso, conseguimos corrigir este erro através da sanção e,
agora, com a regulamentação da lei. Nós somos e estamos
sensíveis às questões dos taxistas porque sabemos que os
meios de transportes foram duramente afetados durante a
pandemia. Eu determinei à AgeRio que abrisse uma linha
de crédito só para a categoria para que possam ter um fôlego
nas contas – disse o governador Cláudio Castro.

A medida complementa a lei 8.867/20, que regulamentou
o serviço de táxi intermunicipal no Estado do Rio. A
regulamentação prevê que os táxis devem estar com os

TAXISTAS: LEI PERMITE O TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS EM FORMATO INTERMUNICIPAL

Governador anunciou a criação de linha de crédito para os profissionais em reunião com a categoria

taxímetros ligados durante todo o trajeto intermunicipal,
desde que a origem da corrida seja o município de
emplacamento.

– Para as cooperativas de táxis que operam com
contratos e fora do município do Rio, vemos o quanto é

importante a regulamentação. É uma demanda antiga da nossa
categoria porque era uma limitação que não cabia mais para o
operador taxista que precisa trabalhar fora da capital. Isso
significa ter seu ganha-pão protegido pela legislação – falou o
representante das cooperativas de táxis, Ricardo Teles.
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 O Detran/RJ prorrogou em seis
meses  o  prazo do regis t ro  anual  das
autoescolas do Estado do Rio de Janeiro.
A data para o cadastro de atualização junto
ao departamento, que era de 1º de junho,
passou a ser 30 de novembro. A medida
ajudará o setor - que emprega diretamente
cerca de 10 mil pessoas – a se reequilibrar
financeiramente. Hoje, em todo o estado,
exis tem 814 centros  de  formação de
condutores.

O cadastro anual é feito para que as
empresas comprovem estar legalizadas e
com as obrigações fiscais em dia. A lista
das empresas regulares é publicada no site
do departamento para orientação dos
candidatos à habilitação.

- Recebemos um pedido do sindicato
para  es tender  esses  prazos .   As
autoescolas  t iveram mui tas  perdas
econômicas por conta da pandemia, com
quatro meses de paralisação completa das
atividades, e só agora estão começando a
se recuperar. Por isso, o Detran se propôs
a ajudar e atender a solicitação - explicou
o presidente do Detran/RJ, Adolfo Konder.

- Apresentamos o pedido à presidência
e, em dois meses, a medida está entrando
em vigor.  I sso  a judará  bas tan te  as
au toescolas  e  toda  a  ca tegor ia  -
comemorou o presidente do Sindicato das
Autoescolas do Estado do Rio, André
Mello.

DETRAN/RJ PRORROGA ATÉ 30 DE NOVEMBRO
O PRAZO DE CADASTRO DAS AUTOESCOLAS
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Medida tem o objetivo de preservar unidades de formação de condutores e seus cerca de 10 mil empregados

 Coordenado pelo ex-vereador Paulinho
do Adílio, através do intermédio do deputado
estadual e presidente da Alerj, André Ceciliano
(PT), na quarta-feira (16), o Município de Bom
Jesus do Itabapoana pôde sediar o primeiro
encontro com a Fundação para a Infância e
Adolescência (FIA-RJ) que reuniu diversas
instituições, dentre elas, a Apae (que se fez
presente com 12 representantes das regiões
Norte e Noroeste Fluminense), além  de
integrantes da SALT e do Centro Social São
José. A FIA integra a administração indireta do
Governo do Estado e vincula-se à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos (SEDSODH) do Rio de Janeiro. É
hoje, o principal Ente Público do Poder
Executivo, no contexto do Sistema de Garantia
de Direitos (SGD), na área da Criança e do
Adolescente do Estado do Rio de Janeiro.

Na oportunidade, a presidente da FIA, Cléo
Hernams acompanhada de sua assessora Ana
Mantuano ouviu as demandas de cada
instituição e disse que há a forte possibilidade
de Bom Jesus do Itabapoana ter um pólo de
atendimento da Fundação para a Infância e
Adolescência (FIA-RJ), cujo pedido partiu de
Paulinho do Adílio ao deputado e presidente da
Alerj, André Ceciliano que está empenhado em
concretizar esse antigo sonho dos
bomjesuenses.

BOM JESUS/RJ PODERÁ TER UM PÓLO DA
FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

O encontro foi sediado no Ginásio da Apae
que teve nas palavras da representante do
Centro Social São José os agradecimentos a
todos os envolvidos, bem como, a satisfação
das futuras parcerias das entidades participantes
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com a FIA.
MISSÃO DA FIA – Sua missão é

colaborar na formulação de políticas públicas
de garantia de direitos na área da infância e
adolescência, bem como implementar e

articular serviços e ações de proteção social,
de natureza especial, no âmbito da média e alta
complexidade, essencialmente voltados para
crianças e adolescentes que se encontram com
seus direitos violados e/ou ameaçados.

Coordenado pelo ex-vereador Paulinho do Adílio, através do intermédio do deputado estadual
e presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), Bom Jesus do Itabapoana poderá ganhar um pólo da FIA-RJ
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 Sob o emaranhado de fios, quem cruza a
Avenida Areinha, na favela de Rio das Pedras,
parece passear por uma via coberta. Tanto
“gato” de energia elétrica — que nas  mãos
das milícias também virou um negócio ilegal
lucrativo — não é um cenário formado da noite
para o dia, mas piorou no primeiro ano de
pandemia.

De acordo com o último balanço da Light
divulgado a investidores, as perdas não técnicas,
eufemismo para designar fraudes e furtos de
luz , atingiram o patamar mais alto dos últimos
cinco anos. De abril de 2020 a março deste
ano, foram desviados 7.134 gigawatt-hora
(GWh), o suficiente para abastecer todas as
casas do Espírito Santo por quase três anos.

O prejuízo é repassado aos demais usuários,
o que faz do Rio um dos estados com energia
mais cara do país. No caso da Light, que
abastece 64% da população fluminense, mais
da metade do fornecimento de baixa tensão —
utilizada nas residências e pequenos comércios
— é drenada pelos “gatos”. O percentual faz
com que, das 27 unidades da federação, o Rio
fique atrás apenas de Amazonas, Amapá e Pará
em volume de repasse das perdas não técnicas.

O preço vem na conta de luz: ainda em 2019,
os clientes atendidos pela Light já pagavam
9,5% a mais pela energia por esse motivo,
revelam dados Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel). Já os consumidores da área
de concessão da Enel, que distribui energia para
66 cidades do estado, incluindo municípios como
São Gonçalo, sofreram um repasse na ordem
de 4,4%. No mesmo período, a média nacional
ficou em 3%. A agência agora compila os
números de 2020, que devem ser divulgados
até o fim do mês.

Enquanto isso, em Rio das Pedras, grande
parte dos moradores não parece se preocupar
com o custo da energia elétrica. Mas as
consequências da pandemia também dão sinais.

"Preferia pagar a conta de luz direitinho, até
para ter comprovante de residência. Mas fiquei
desempregado na pandemia. Então, ficou tudo
mais difícil", diz um morador, sob condição de
anonimato.

Favelas têm mais perdas - A comunidade
é uma das que aparecem em denúncias do
Ministério Público do Rio (MPRJ) apontando
que milicianos fizeram dos “gatos” mais um
ramo de seus negócios escusos. Em 2019, o
Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado (Gaeco) descreveu relatos
de que os paramilitares da região cobravam uma
taxa de R$ 100 pelo “gato” de luz.

A própria Light já denunciou casos como
de condomínios construídos pelos milicianos em
Belford Roxo, na Baixada, em que os
criminosos, além de furtar energia para os
empreendimentos irregulares, cobravam taxa
aos moradores por isso.

E onde o crime dá as cartas, indicam dados
da Light, há mais furto de energia. Do total de
perdas não técnicas, 62% foram registradas em
áreas consideradas de risco pela companhia.
Nas vielas do Vidigal e da Rocinha, por exemplo,
favelas sob o jugo do tráfico de drogas, as
ligações clandestinas estão por toda parte.

"O problema não é só da Light. Também é
um problema de estado, pois envolve segurança
pública e prestação de serviços. O estado tem
que ser um aliado nesse processo", avalia Diogo
Lisbona, pesquisador do Centro de Estudos em
Regulação e Infraestrutura (Ceri) da FGV.

Na área da Enel, um levantamento feito pela
concessionária ajuda a mensurar o prejuízo: nos
três primeiros meses deste ano, a energia
furtada seria suficiente para abastecer
aproximadamente 890 mil residências durante
o período de 12 meses.

Especialistas apontam dois possíveis motivos
para o aumento do furto de energia na

FURTO DE ENERGIA NO RIO DE JANEIRO
BATE RECORDE EM ANO DE PANDEMIA
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De abril de 2020 a março de 2021, carga desviada pelos “gatos”
abasteceria todas as casas do estado do Espírito Santo por quase três anos

pandemia: o agravamento do desemprego, que
pode ter levado consumidores a optarem por
fazer ligações clandestinas para reduzir a conta
de luz ; e a maior permanência das pessoas em
casa durante o isolamento, que elevou o
consumo residencial em toda a rede.

"Todo o país enfrenta os impactos
econômicos acentuados pela pandemia da
Covid-19. Isso influencia o nível das perdas não
técnicas no setor", diz Denis Maia, CEO da
Choice Technologies, líder global em redução
de perdas na área de energia elétrica.

À frente da Delegacia de Defesa dos
Serviços Delegados (DDSD), o delegado André
Rosa Leiras afirma que, embora a maior
quantidade de gatos ocorra em comunidades,
esse é um problema que também de bairros de
maior poder aquisitivo.

"Esse tipo de ocorrência é bem distribuído.

Encontramos casos tanto nas comunidades
mais pobres como nos bairros de classe média.
A pena é baixa e, por ser um crime com fiança",
afirma ele.

Nova estratégia - Quem for pego
cometendo esse tipo de crime, no entanto, pode
ser preso em flagrante ou responder a inquérito,
com pena de um a quatro anos de reclusão,
além de multa. A fiança nesse caso varia de
um a cem salários mínimos.

Além disso, os “gatos” representam perigos
para quem faz a instalação clandestina e para
quem usufrui do serviço irregular, apontam
especialistas. Doutor em Gerenciamento de
Risco da Coppe/UFRJ, Gerardo Portela alerta
para a possibilidade de acidentes que podem ir
de choques elétricos a incêndios de grandes
proporções.

Para tentar reverter esse quadro, a Light

pretende criar iniciativas que aproximem a
concessionária das favelas, como a contratação
de mão de obra local para os serviços de
leiturista e eletricista, gerando renda.

A companhia também planeja oferecer
cursos  sobre  ef ic iência  energét ica  e
transformar as associações de moradores
em pontos de atendimento. O projeto inclui
até a troca do “parque” de equipamentos
gastões, como geladeiras e lâmpadas, por
meio  do  Programa de  Ef ic iênc ia
Energética da Aneel.

"Estamos chamando a sociedade, as
instituições, o governo e as lideranças
comunitárias para construirmos juntos um plano
diferenciado que vai levar emprego, educação,
cidadania e consumo eficiente a essa parcela
da população", afirma o diretor presidente da
Light, Nonato Castro.
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PENSAMENTO DA SEMANA
 “Todas as minhas sensações podem estar me

enganando, como me engano quando sonho e acredito que o
sonho é realidade”. (RENÉ DESCARTES)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 O governador Cláudio Castro nomeou o
deputado Max Lemos (PSDB) na Secretaria de
Infraestrutura e Obras. A nomeação do
parlamentar resulta da formalização do apoio
político do PSDB ao Governo do Estado. Cláudio
Castro foi recebido pelo presidente Nacional do
PSDB, Bruno Araújo, que avalizou a intenção dos

tucanos de se integrarem à base de apoio do governador na Alerj,
como também, o presidente do PSDB do Rio, deputado federal
Otávio Leite, manifestou apoio à reeleição de Cláudio Castro.

 A Executiva Nacional do Democratas
decidiu expulsar  o deputado Rodrigo Maia
do partido, após críticas e ataques que fez à
legenda, em especial ao presidente do partido,
ACM Neto. Numa nota curta, o partido
informou que a decisão foi tomada após a
garantia ao amplo direito de defesa de Maia.

O deputado rachou com o partido durante a sucessão para
comandar a Câmara. Seu partido, depois de muito desgaste,
optou por apoiar Arthur Lira. Por ter sido expulso, Maia
não perde o mandato. Ele chegou a se referir a ACM Neto
como um "baixinho que não tem caráter".

 Projeto de lei do deputado Sérgio
Fernandes (PDT) que será discutido na Alerj
quer capacitar e treinar guardas municipais de
todo o estado para atuarem em ocorrências e
medidas relacionadas à Lei Maria da Penha. "O
acolhimento e recebimento das mulheres vítimas
de violência doméstica e familiar deve ser

dirigido por profissionais policiais competentes, não só nos
casos de violência física como também nos de abuso
psicológico. É necessário treinamento dos agentes para
sensibilização de gênero assim contribuindo para a interrupção
do ciclo da violência doméstica", justifica o parlamentar.

 Apesar de não ter sido realizada pelo
segundo ano consecutivo por conta da
pandemia, a Festa do Tomate, tradicional
evento que acontece desde 1989, em Paty do
Alferes,  no centro-sul  f luminense,  foi
declarada patrimônio cultural de natureza
imaterial do Estado do Rio de Janeiro, por lei

de autoria do seu criador, o deputado estadual Eurico
Júnior (PV), ex-prefeito do município.

 O presidente da Alerj, André Ceciliano (PT)
foi claro e incisivo: o parlamento não vai aprovar
a retirada de direitos dos servidores. Durante
evento realizado para a assinatura do acordo de
cooperação técnica entre a Secretaria de Fazenda
e a Agência Nacional do Petróleo (ANP), diante
do governador Cláudio Castro, Ceciliano disse que

as mudanças preconizadas no novo pacote do Plano de
Recuperação Fiscal só podem valer para futuros servidores.

 O presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
já esboçou para aliados o perfil de um vice para
sua chapa presidencial para a disputa da
reeleição: um general da reserva, com bom
trânsito nas Forças Armadas. O PTB já tem um
nome. Aliás, está quase tudo certo para o
presidente voltar à legenda do PSL. A conferir!

 De outro lado, o ex-presidente Lula da Silva,
seu adversário direto na esperada polarização no
pleito, pede cautela a aliados. Não pediu um vice,
mas sobram-lhe opções de partidos oferecendo um
nome viável. Flávio Dino, governador do
Maranhão em segundo mandato, vai se filiar ao
PSB com esperança de fechar chapa com PT.

 Em outra frente, um núcleo próximo ao
presidente pede que convença a empresária Luiza
Trajano (leia-se Magazine Luiza) a se filiar num
partido, deixar o grupo empresarial e entrar de
vez na pré-campanha como vice potencial. Há
quem indique Manuela d'Ávila, que foi vice de
Fernando Haddad em 2018, com vistas a ganhar

campo eleitoral no Sul do país. E segue a novela.E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com

GOVERNO VAI ANTECIPAR O
PAGAMENTO DE METADE DO 13º

SALÁRIO NO PRÓXIMO DIA 30
 O Governo do Estado vai pagar metade do 13° salário

dos seus servidores no próximo dia 30 de junho. O anúncio
da antecipação do pagamento foi feito pelo governador
Cláudio Castro. O valor da folha, que reúne 460 mil servidores
ativos, inativos e pensionistas, será de R$ 1,6 bilhão. “Temos
trabalhado muito para garantir o bem-estar dos nossos servidores.
Nós não vamos usar nenhum centavo do dinheiro do leilão do
saneamento. É tudo fruto de uma gestão eficiente e com respeito
ao dinheiro público. Além de colaborar no bolso desses
trabalhadores, esse recurso também será fundamental para
movimentar a economia”, disse o governador.

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

Governador Cláudio Castro anunciou
que o Estado vai antecipar o pagamento de

metade do 13º salário no próximo dia 30
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CGE-RJ COMPLETA
3 ANOS DE CRIAÇÃO

 A Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
(CGE-RJ), órgão responsável pelo controle interno,
completou três anos de existência. E, para celebrar a data,
a CGE desenvolve projetos de modernização que têm como
objetivo principal a utilização da tecnologia da informação,
especialmente ferramentas de BI (Business Intelligence) que
proporcionem o controle preventivo nos processos de aquisição
do Governo do Estado.

Cabo Daciolo critica Bolsonaro e
confirma pré-candidatura à presidência
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CABO DACIOLO
 O ex-candidato a presidência da República,  Cabo

Daciolo (sem partido), confirmou em entrevista ao portal
Metrópoles que participará da corrida ao Planalto em
2022. Sem uma legenda para concorrer, Daciolo ressaltou que
as tratativas para o pleito nacional no próximo ano já iniciaram.
"Sou pré-candidato, sim, à Presidência da República. Estamos
trabalhando a questão do partido. Infelizmente, não tem
candidatura avulsa. Seria bom que não precisasse de partido
para virar candidato", explicou o futuro candidato.

ALIÁS...
 Ao comentar sobre a polarização presente entre o atual

presidente, Jair Bolsonaro, e o ex-presidente Lula (PT), o Cabo
chamou ambos de "fracos" e disse que a política que eles
"fazem com o que povo fique dividido, e eles estão
entregando a nação toda. Esse papo de esquerda e direita
é uma grande mentira. Os bancos se beneficiando
sempre, povão sofrendo, desemprego, política de
privatizações…"

ALIÁS E APROPÓSITO
 Daciolo, que foi candidato na última eleição pelo Patriota,

criticou a decisão do partido em - possívelmente - abrigar
o presidente da República no próximo pleito. " Bolsonaro
não tem nada de patriota. Entrega a nossa nação, ou melhor,
não atua para libertar nossa colônia e transformá-la em uma
verdadeira nação. Eu acredito nessa libertação e na dignidade
do povo brasileiro."

PATRIOTA
  O senador Flavio Bolsonaro (Patriota-RJ) disse que

aguarda uma decisão em relação à disputa interna no
Patriota para a possível filiação do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido). As informações são do jornal O
Estado de S. Paulo. "[Jair Bolsonaro] Está aguardando os
desdobramentos do que o Patriota tem resolvido internamente.
Nós não queremos ter preocupações partidárias, o presidente
já tem o país para tomar conta e a gente tem que ocupar a
cabeça com as questões eleitorais", afirmou Flavio.

PREFEITO DE BOM JESUS
E VICE RECEBIDOS PELO
PRESIDENTE DA ALERJ

 O prefeito de Bom Jesus do Itabapoana, Paulo
Sérgio Cyrillo (Republicanos) e seu vice, Otávio Amaral
(PROS) foram recebidos pelo presidente da Assembléia
Legislativa do Estado do Rio (Alerj), André Ceciliano
(PT). Na pauta, demandas do Município como a retomada
do Programa Somando Forças, entre outros assuntos, foram
tratados no Gabinete da Presidência pelo deputado Ceciliano que
não mede esforços para ajudar o interior do Estado do Rio.

JUNHO VERMELHO
 Para reforçar os estoques de sangue na capital e no

interior e lembrar o Junho Vermelho, mês oficial de
conscientização do ato de doar sangue, o Hemorio lançou a
campanha Cada Gota Importa. O objetivo é reverter o triste
cenário de queda nos estoques no Estado do de Janeiro em
meio à pandemia de Covid-19.

Cyrillo e Amaral foram recebidos por Ceciliano
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VISITE O NOSSO SITE:

 O Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª Promotoria de
Justiça de Itaperuna, com o apoio da
Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/
MPRJ) e do 29º BPM, deflagrou, na manhã de
quinta-feira (10), a Operação Casa de Papel,
com o objetivo de cumprir mandados de prisão
preventiva e de busca e apreensão nos
Municípios de Itaperuna e Queimados. Até o final
da manhã, haviam sido cumpridos três mandados
de prisão e apreendidos celulares e um caderno
com anotações típicas do tráfico.

A operação é um desdobramento de
denúncia oferecida em face de pessoas
identificadas como participantes do tráfico de
drogas em Itaperuna, sob a bandeira do assim
denominado Comando Vermelho, com atuação
no Morro do Cristo, área que abarca os morros
do Castelo, Marca Tempo e Horto Florestal.

Durante as investigações, ficou comprovado,
por meio de escutas telefônicas autorizadas pela
2ª Vara da Comarca de Itaperuna e auxiliadas
por analistas do SISPEN, a imputação de
associação para o tráfico de drogas com o
emprego de adolescentes e armas. O tempo das
escutas e a reiteração em diálogos envolvendo
a atividade ilícita também indiciam a estabilidade
e a permanência com que agiam os infratores.

Por MPRJ

OPERAÇÃO CASA DE PAPEL: MPRJ
CUMPRE MANDADOS EM ITAPERUNA

Operação Casa de Papel: MPRJ cumpre mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Itaperuna

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

 O Governo do Estado lançou por meio
da Secretaria de Planejamento e Gestão, o
programa Capacita RJ, que vai qualificar
servidores de prefeituras fluminenses sobre
temas da administração pública que possam
facilitar o trabalho diário e contribuir para o
aperfeiçoamento da aplicação do orçamento.
A iniciativa, realizada em parceria com a
Fecomércio-RJ, começou por Teresópolis, na
Região Serrana.

A aula inaugural, com transmissão do
Palácio Guanabara para o local das aulas,
contou com a participação online do governador
Cláudio Castro, do presidente da Fecomércio-
RJ, Antônio Florêncio de Queiroz Junior, do
secretário de Planejamento e Gestão, José Luís
Zamith, do secretário de Governo, Rodrigo
Bacelar, além da presidente da Imprensa
Oficial, Cristina da Silva Batista, e do secretário
de Ciência, Tecnologia e Informação, Dr.
Serginho.

- Esse governo é pautado pelo diálogo,
ouvido aberto e coração sensível. Nossa ação
Governo Presente não é algo que somente
passa, fica produzindo resultados, mudanças e
cumpre o que foi prometido. O projeto Capacita

ESTADO LANÇA PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS
CAPACITA RJ TEM COMO FINALIDADE QUALIFICAR  O QUADRO DE

SERVIDORES MUNICIPAIS SOBRE TEMAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Cláudio Castro (foto).
Na quinta-feira (17), servidores das cidades

de Carmo, Duas Barras, Petrópolis, Nova
Friburgo, São José do Vale do Rio Preto e
Teresópolis tiveram aulas presenciais, dadas por
subsecretários e equipes técnicas da Secretaria
de Planejamento e Gestão, no hotel SESC
Alpina. Foram oferecidos cinco cursos: Noções
Básicas de Gestão de Processos; Noções
Básicas de Gestão de Projetos; Introdução ao
Ciclo de Contratações; Noções Básicas de
Planejamento e PPA; e Noções Básicas de
Orçamento. As aulas terão duração de três a
seis horas, e serão realizadas de forma
sequencial.

- Esse é apenas o início de uma caminhada
entre nós, o Estado e as prefeituras,
melhorando a gestão de cada um dos
municípios. As prefeituras nunca tiveram esse
suporte do Governo do Estado como estão
tendo agora – afirmou José Luís Zamith.

Os municípios da região que não
participaram da primeira fase do curso
poderão ser inseridos em novas datas, até que
todas as prefeituras interessadas sejam
atendidas.

RJ é exemplo dessa transformação, para termos
gestores públicos capacitados, gerando uma
administração pública com foco na

responsabilidade e domínio da ferramenta,
destinando os recursos públicos de forma
inteligente e consciente - ressaltou o governador

FO
TO

: R
EP

RO
DU

ÇÃ
O 

DA
 IN

TE
RN

ET



PÁGINA 719 DE JUNHO DE 2021 O ITAPERUNENSE

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

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

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

 Para ampliar o acesso da população de
baixa renda a equipamentos culturais, o Governo
do Estado do Rio de Janeiro lançou, no Museu
do Amanhã, o programa Passaporte Cultural RJ.
A iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa vai garantir o ingresso gratuito a museus,
casas de espetáculos, cinemas, exposições, entre
outros. O encontro marca o patrocínio do
governo para o Museu do Amanhã e o Museu
de Arte do Rio (MAR) com recursos da Lei de
Incentivo à Cultura.

 - Queremos universalizar as atrações
culturais e torná-las acessíveis para todos,
principalmente para os que mais precisam. Com
o passaporte, os beneficiados terão acesso a
projetos culturais apoiados pela Lei Estadual de
Incentivo e pelo Fundo Estadual de Cultura
(FEC), além de atividades realizadas com
parceiras da Secretaria de Cultura. A meta é
investir na formação de plateia e na retomada
cultural - explicou o governador Cláudio Castro.

O programa Passaporte Cultural RJ vai
beneficiar cidadãos com mais de 18 anos, com
renda per capita de até meio salário mínimo ou
familiar total de até três salários. O critério segue
as normas do Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal. Os beneficiados
receberão um caderno em formato de
passaporte. No documento, as páginas serão
carimbadas a cada apresentação ou atividade
realizada.

Escolas públicas - O Passaporte Cultural
RJ também será distribuído para instituições
como escolas públicas estaduais ou municipais,
entidades beneficentes de assistência social,
associações de moradores, organizações culturais
comunitárias, universidades públicas ou privadas
e secretarias estaduais e municipais. Em parceria
com o Detran, também será disponibilizado

PASSAPORTE CULTURAL RJ: PROGRAMA
É LANÇADO PELO GOVERNO DO ESTADO

Iniciativa tem o objetivo de garantir acesso gratuito a atrações culturais para a população de baixa renda

semanalmente transporte para que alunos da rede
pública possam visitar os equipamentos culturais.
O cadastramento para o Passaporte estará
disponível no site da secretaria no mês de julho.

 - A cultura é um direito de todos, e temos
trabalhado em todo o estado pela democratização
do acesso. A partir da criação do Passaporte
Cultural RJ, pessoas que nunca foram assistir a
um espetáculo poderão desfrutar desse bem e
se enriquecer culturalmente - afirmou a
secretária de Cultura e Economia Criativa,
Danielle Barros.

Patrocínio do Estado para ações em
museus da Praça Mauá - O lançamento do
Passaporte Cultural RJ no Museu do Amanhã
marca também o início do patrocínio do Governo
do Estado ao equipamento cultural. Via Lei de
Incentivo à Cultura, a Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa vai financiar o plano
anual do museu em 2021 com R$ 1,1 milhão,
com possibilidade de investimento de até R$ 2,8
milhões. O projeto engloba a manutenção do
equipamento cultural, assim como atividades
relacionadas ao programa de acessibilidade e

educativo do Museu. As empresas
patrocinadoras com uso da renúncia fiscal são
Lojas Americanas, Hyundai e Granado.

Após o lançamento do projeto no Museu do
Amanhã, o governador Cláudio Castro e a
secretária Danielle Barros foram até o Museu de
Arte do Rio. No espaço, será realizado o “Mar
de Música”, festival que pretende formar públicos
por meio da experiência de fruição musical em
diálogo com as outras linguagens artísticas
propostas pelo Museu. O projeto, no valor de R$
845 mil, tem o patrocínio da Souza Cruz.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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 O Ministério da Saúde lançou na segunda-
feira, 14, uma campanha de doação de sangue
no país. Neste mesmo dia é celebrado o Dia
Mundial do Doador de Sangue.

A data foi criada pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), em 2014, com o objetivo de
homenagear os doadores de sangue e
conscientizar os não-doadores sobre a
importância deste gesto, responsável pela
salvação de milhares de vida.

Segundo o Ministério da Saúde, 1,8% da
população brasileira doa sangue de forma regular.
Esse número fica um pouco abaixo dos 2% ideais
definidos pela Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS), mas bem atrás dos 5%
registrados em países da Europa. As doações
constantes são essenciais, sobretudo nesse
período de pandemia de Covid-19, quando houve
queda de até 50% no número de doações em
algumas regiões do Brasil.

Pandemia - A pandemia do coronavírus
impactou de forma negativa a doação de sangue
na Fundação Hemocentro de Brasília (FHB). O
movimento de doadores nos cinco primeiros
meses de 2021 está menor que nos últimos dois
anos.

A média entre janeiro e maio deste ano está
em 142 doações por dia. No mesmo período do
ano passado, essa média era mais alta, de 154
doações, enquanto que nos cinco primeiros
meses de 2019, o número de doações era maior
ainda, de 168 por dia. O número atual
corresponde a uma redução de 8% com relação
a 2020 e de 15,5% com relação a 2019.

Em 10 de junho, o estoque de sangue no
Hemocentro de Brasília encontrava-se crítico
para o tipo O- (mais raro); baixo para os tipos
B-, AB- e O+; e regular para os tipos B+, AB+,
A+ e A-.

Mas, afinal, por que doar sangue? Qual
a importância de doar sangue? - Sangue é
extremamente necessário para pessoas que
passam por grandes cirurgias, como transplantes,
pessoas em tratamento contra o câncer e
pacientes que estão tratando complicações da
covid-19. Apesar dos avanços da medicina e das
tecnologias, não existe medicamento que
substitua as células do sangue. É por isso que
esse gesto solidário é essencial — responde a
chefe da Seção do Ciclo do Doador da FHB,
Anne Ferreira.

E o que é necessário para doar sangue? Os
critérios para se tornar um doador estão descritos
nos sites de todos os hemocentros do país e no
site do Ministério da Saúde. Há, porém, requisitos
básicos que devem ser observados pelos
doadores.

- O voluntário precisa estar bem de saúde,
descansado e bem alimentado para doar sangue.
O processo todo, do cadastro à coleta do sangue,
leva entre 60 e 90 minutos. Tirar esse tempo
para salvar vidas é fundamental atualmente  -
observa a chefe da Seção do Ciclo do Doador
da FHB.

Anne Ferreira esclarece ainda que algumas
condições de saúde demandam transfusões
frequentes, a exemplo de pessoas que têm
doenças hematológicas.

- Para minimizar o risco de reações adversas,
o sangue doado passa por uma análise
aprofundada chamada fenotipagem, ou seja,
identificação de mais características além dos
conhecidos grupos ABO e fator Rh, conhecidos
popularmente como tipo sanguíneo - disse.

Redução nas doações - O Ministério da
Saúde avalia que houve redução de 15% a 20%
em 2020 nas doações, devido à diminuição no
número de pessoas circulando em razão da
covid-19. Assegura, no entanto, que não houve
desabastecimento nos estoques dos 107
hemocentros do país. Em 2019, foram realizadas
cerca de 3,3 milhões de coletas de sangue no
país. Ano passado, foram menos de 3 milhões,
uma redução de quase 10%.

MINISTÉRIO DA SAÚDE LANÇA CAMPANHA DE
DOAÇÃO DE SANGUE, AFETADA PELA PANDEMIA

Candidatos à doação de sangue que foram infectados por covid-19
deverão ser considerados inaptos por 30 dias após a completa recuperação

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

O ministério ressalta que acionou o Plano
Nacional de Contingência do Sangue em alguns
casos, o que possibilitou o remanejamento de
bolsas de sangue para estados com maiores
dificuldades. De acordo com a pasta, os
hemocentros brasileiros também têm adotado
todas as medidas de higiene necessárias para a
contenção da disseminação do coronavírus e
estão preparados para receber os candidatos à
doação com segurança.

O Ministério da Saúde, em conjunto com as
redes estaduais, vem incentivando, desde o início
da pandemia, a população a doar sangue, uma
vez que o consumo é diário e contínuo, uma vez
que as anemias crônicas, cirurgias de urgência,
acidentes que causam hemorragias,
complicações da dengue e da febre amarela,
transplantes, tratamento de câncer e outras
doenças graves continuam ocorrendo durante a
pandemia. O ministério destaca que não há um
substituto para o sangue e que a sua
disponibilidade é essencial para manutenção da
vida.

Atendimento preferencial - No Senado
tramitam projetos de lei que buscam incentivar
e aperfeiçoar a doação de sangue. Entre eles o
PL 3.607/2020, que obriga a testagem laboratorial
do sangue e do plasma doados aos hemocentros
de forma a detectar o coronavirus e, com isso,
pesquisar a frequência de indivíduos na
população que apresentam anticorpos contra a
doença e a disponibilidade de plasma
convalescente. De autoria do senador
Alessandro Vieira (Cidadania-SE), o texto
aguarda votação em Plenário.

Em 15 de abril, os senadores aprovaram
substitutivo do senador Omar Aziz (PSD-AM)
ao Projeto de Lei (PL) 1.855/2020, do senador
Irajá (PSD-TO), que inclui os doadores de sangue
entre as pessoas com direito a atendimento
preferencial — assim como já acontece com
pessoas com deficiência, idosos, gestantes,
lactantes, indivíduos com crianças de colo e

obesos — em repartições públicas, bancos,
rodoviárias, hospitais, correios, entre outros locais.
Para tanto, os doadores precisarão apresentar
comprovante de doação, com validade de 120
dias. O texto aprovado pelos senadores está em
análise na Câmara dos Deputados.

Também aguarda votação na Câmara o PL
1.322/2019, aprovado pela Comissão de
Assuntos Sociais (CAS) do Senado em julho de
2019, que concede meia-entrada em eventos
artístico-culturais e esportivos aos doadores de
sangue regulares (ao menos três vezes ao ano).
O projeto é de autoria do senador Fabiano
Contarato (Rede-ES).

Requisitos para doar - Entre os requisitos
básicos para a doação de sangue estão:
apresentar boa condição de saúde; ter entre 16
e 69 anos, desde que a primeira doação tenha
sido feita até 60 anos (menores de 18 anos,
precisam estar acompanhados de um
responsável); pesar no mínimo 51 quilos; estar
descansado (ter dormido pelo menos seis horas
nas 24 horas anteriores); estar alimentado (evitar
alimentação gordurosa nas quatro horas que
antecedem a doação); ter repousado bem na
noite antes da doação; e apresentar documento
original com foto recente, que permita a
identificação do candidato.

Além dos requisitos básicos a serem
cumpridos pelas pessoas interessadas em doar
sangue, há diversos fatores que impedem o ato,
alguns temporários e outros definitivos. Há ainda
critérios relacionados ao uso de medicamentos,
cirurgia ou outros procedimentos, comportamento
sexual, acupuntura, viagens, doenças, vacinas,
gravidez e amamentação, drogas, tatuagem,
piercing e maquiagem definitiva.

O intervalo entre as doações de sangue é de
90 dias para as mulheres e de 60 dias para os
homens, sendo que as mulheres podem doar no
máximo 3 vezes durante um período de 12 meses,
e os homens podem doar 4 vezes. Durante a
triagem clínica o doador é avaliado, tendo como

critério situações de risco acrescido para
aquisição de doenças transmissíveis pelo sangue.
São realizados questionamentos sobre
comportamento sexual do doador. As situações
são avaliadas de maneira sigilosa e individual pelo
profissional que realiza a triagem clínica.

Tempos de covid-19 - Candidatos à doação
de sangue que foram infectados por covid-19,
após diagnóstico clínico ou laboratorial, deverão
ser considerados inaptos por um período de 30
dias após a completa recuperação.

Já os candidatos à doação que tiveram
contato, nos 14 dias anteriores à doação, com
pessoas infectadas pelo novo coronavírus,
deverão ser considerados inaptos por 14 dias
após o último contato.

Quem permaneceu em isolamento voluntário
ou indicado por equipe médica devido a possível
infecção pelo novo coronavírus deverá ser
considerado inapto pelo período que durar o
isolamento (no mínimo, 14 dias), se estiver
assintomático.

Por sua vez, os candidatos à doação que
tenham viajado para países com transmissão
local, e que tiveram confirmada infecção pela
covid-19, serão considerados inaptos por 14 dias
após o retorno desses locais. Para esse critério,
serão consideradas as informações
disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

Profissionais de saúde e de outras categorias,
que tenham pacientes com suspeita ou
diagnóstico de covid-19, estão aptos para doar
se forem afastados do atendimento a esses
pacientes por mais de 14 dias. Já os profissionais
de saúde da linha de frente que tiveram covid-
19 estarão aptos para doar 30 dias após sua
recuperação.

Apoio do Congresso Nacional - O prédio
do Congresso Nacional recebe iluminação
vermelha para conscientizar a população da
importância da doação de sangue.

(Com informações da Agência Brasil e
Agência Senado)
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 As denúncias de violência contra pessoas idosas
representavam, em 2019, 30% do total de denúncias de violações
de direitos humanos recebidas pelo canal telefônico Disque 100,
disponibilizado pelo governo federal, o que somava em torno de
48,5 mil registros. Em 2018, o serviço recebeu 37,4 mil denúncias
de crimes contra idosos.

No fim do ano passado, com o isolamento social imposto pela
pandemia de covid-19, o número observado em 2019 aumentou
53%, passando para 77,18 mil denúncias. No primeiro semestre de
2021, o Disque 100 já registra mais de 33,6 mil casos de violações
de direitos humanos contra o idoso, no Brasil.

Apesar de o Estatuto do Idoso, instituído pela Lei 10.741/2003,
garantir direitos às pessoas com idade igual ou maior que 60 anos,
com frequência se tem notícia de quebra ou não do cumprimento
de direitos básicos, como à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade,
à dignidade, à convivência familiar e comunitária.

O Estatuto do Idoso descreve a violência contra o idoso como
qualquer ação ou omissão, praticada em local público ou privado,
que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico.

Medo ou vergonha - Muitos idosos, porém, não denunciam a
violência sofrida por medo ou por vergonha, uma vez que, na maioria
das vezes, as agressões ocorrem já há bastante tempo e dentro do
próprio domicílio. Por isso, o número de denúncias feitas por meio
do Disque 100 não corresponde inteiramente à verdade - é
subnotificado.

A presidente da Câmara de Títulos de Especialização em
Gerontologia, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia
(SBGG), e professora da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), a assistente social Naira Dutra Lemos, não vê o Dia
Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa,
que ocorre hoje (15), como uma data de comemoração, mas de
alerta. “Acho que é um dia para a gente pensar sobre o assunto,
para dar visibilidade sobre o tema. Um dia para a gente parar,
refletir e mobilizar nossas forças para pensar sobre isso”, disse
Naira à Agência Brasil.

A SBGG lançou a campanha Junho Violeta e espalhou
mensagens para os serviços de assistência social, atendimento à
saúde e universidades, incentivando alunos, profissionais e idosos a
usar o laço roxo. “É uma mobilização que tem de ser de todos”.
Naira defendeu também que os idosos devem ser tratados com
respeito pelos mais jovens, que devem se conscientizar de que não
terão 20 anos para sempre e envelhecerão do mesmo modo. Para
Naira Lemos, o 15 de junho é importante ainda para mostrar à
população que a pandemia revelou um grande número de casos de
violência contra idosos e mulheres no âmbito familiar.

Uma ação de proteção aos idosos é a Recomendação 46, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), alertando os serviços notariais
e de registro do Brasil a adotarem medidas preventivas para coibir
a prática de abusos contra pessoas idosas, especialmente
vulneráveis, durante a pandemia. O objetivo da recomendação,
divulgada em 22 de junho de 2020, era evitar violência patrimonial
ou financeira ao idoso nos casos de antecipação de herança,
movimentação indevida de contas bancárias, venda de imóveis,
tomada ilegal, mau uso ou ocultação de fundos, bens ou ativos e
qualquer outra hipótese relacionada à exploração inapropriada ou
ilegal de recursos financeiros e patrimoniais sem o devido
consentimento do idoso.

Ações - A Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável
e Qualidade de Vida (SEMESQV) do Rio de Janeiro recebe
denúncias de violações contra a pessoa idosa de vários órgãos,
entre eles a Ouvidoria da prefeitura (1746), o Ministério Público, a
Defensoria Pública, Delegacia do Idoso, o Juizado Criminal e outras
ouvidorias. Por meio de uma visita à residência do idoso, a
secretaria verifica a procedência da denúncia e emite um parecer
técnico, disse à Agência Brasil a assistente social do Núcleo de
Assistência de Promoção e Proteção Social da Secretaria,
Sandra Polo.

Com o envelhecimento da população, muitos familiares não
sabem como lidar com os seus idosos e recebem orientação do
órgão municipal. “Há situações que são mais de conflito familiar e
vão para a esfera pública quando se referem ao privado”. Quando
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os casos precisam de desdobramento, a secretaria faz o
encaminhamento necessário, trabalhando no sentido de acabar com
a violação ou trabalhar numa ótica de prevenção”, firmou Sandra.

No fim do ano, a secretaria traça uma espécie de perfil da
violência. Esse perfil dá aos profissionais condições de saber quais
foram as maiores violações e abusos praticados contra os idosos.
O último balanço, feito em 2019, mostrou que a violência mais
comum na capital fluminense foi a questão da negligência, seguindo-
se a violência psicológica e moral, que envolve xingamentos e
impedimento de o idoso receber visitas, abandono, abuso financeiro,
com apropriação de um bem do idoso e, às vezes, até uma forma
de convencimento do idoso de assinar documentação. A maior parte
das pessoas idosas, vítimas de agressões em 2019, era de mulheres
(71%), enquanto os maiores agressores, por grau de parentesco,
eram filhos (50%) e em 40% dos casos, o idoso residia com o
agressor.

A secretaria tem também projeto de transferência de renda
para idosos em situação de vulnerabilidade social. “A gente concede
um benefício para esses idosos a fim de ajudar na questão financeira
deles e da família, para que possam permanecer na comunidade
onde residem, mantendo os vínculos. O objetivo é evitar maiores
agravos.

A secretaria se preocupa também em reconhecer o potencial e
a experiência dessas pessoas. “Porque a gente sabe que quando
se chega a uma faixa etária mais adiantada, há a questão muito
forte da discriminação. As pessoas com mais de 60 anos foram as
que mais saíram do mercado de trabalho com essa história da
pandemia. Foi o segmento mais afetado no sentido de contrair da
doença. Tem maior risco de contaminação. Então, você acirra um
preconceito que já existe com relação às pessoas maiores de 60
anos”.

Projeto de trabalho - A secretaria coloca essas pessoas
fazendo acolhimento em hospitais, em visitas guiadas em museus e
bibliotecas, trabalhando em outros equipamentos da prefeitura na
parte administrativa. Sandra destacou que, no momento, devido à
pandemia, esse projeto está parado, aguardando a vacinação
do maior número de pessoas para evitar contágio. Redes sociais
de apoio e a questão da convivência são também trabalhados
pela equipe, para evitar o isolamento e a autonegligência dos
idosos.

No dia 15, em conjunto com a Secretaria Municipal de
Transportes, a Secretaria de Envelhecimento Saudável promoveu
ação na Praça Saens Peña, na Tijuca, zona norte do Rio, para
orientar os motoristas de ônibus e garantir transporte urbano
adequado aos idosos. A iniciativa percorrerá shoppings das zonas

norte e sul da cidade com o mesmo objetivo. Cartazes serão
colocados na prefeitura, enquanto vídeos serão divulgados nas redes
sociais da administração municipal.

Envelhecimento - Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), o Brasil mantém a tendência de
envelhecimento da população. Em 2019, os idosos somavam 32,9
milhões de pessoas, 6 milhões a mais que as crianças de até 9 anos
de idade (26,9 milhões). Naquele ano, os idosos representavam
15,7% da população, enquanto as crianças até 9 anos de idade
respondiam por 12,8%.

A primeira vez que o número de idosos superou o de crianças
foi em 2014: 13,5% da população tinham menos de 9 anos de
idade, enquanto 13,6% tinham mais de 60 anos. A partir daí, a
diferença foi se acentuando. A estimativa do IBGE é que, em
2060, um em cada quatro brasileiros terá mais de 65 anos de
idade.

O médico Paulo Renzo, da Coordenação de Emergência
Regional (CER) Ilha do Governador, do Hospital Municipal Evandro
Freire, no Rio de Janeiro, destacou que o isolamento provocado
pela pandemia, além de agravar as violações aos direitos dos idosos,
favorece a ocorrência de acidentes domésticos e o consequente
atendimento de fraturas nos hospitais a essa parcela da população.

Perdas - "O confinamento, principalmente em relação aos
idosos, causa impacto direto no aumento de acidentes domésticos.
A nova condição de isolamento social, sem os devidos cuidados
para manter a sanidade física e mental, contribui muito para isso.
Os idosos deixaram de realizar suas atividades fora de casa e,
consequentemente, perdem condicionamento físico e mental.
Ganham em ansiedade e depressão", explicou o médico. Entre os
casos mais frequentes que chegam à Emergência do Evandro Freire
estão idosos com fraturas e contusões, em geral ocasionadas por
quedas da própria altura.

Paulo Renzo disse ter percebido também o aumento de casos
de inapetência, depressão e ansiedade nesses tempos de pandemia,
o que fragiliza e até pode gerar acidentes. Ele lembrou que o cuidado
com o ambiente onde a pessoa idosa vive é muito importante. Deve-
se eliminar do caminho qualquer objeto que possa servir de vetor
para acidentes., como tapetes e móveis em excesso.

Renzo observou que a melhor maneira de manter as pessoas
idosas longe das situações de risco é dando atenção a elas,
considerando, porém, todos os cuidados necessários ao
enfrentamento da pandemia. O médico destacou a necessidade de
se reservar um tempo para ouvir os idosos, porque “eles têm muita
sabedoria, histórias de vida e, certamente, amam compartilhar e
reviver suas memórias". Agência Brasil/Edição: Graça Adjuto
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Isolamento social aumentou número de denúncias contra casos de violência contra pessoas idosas



PÁGINA 1019 DE JUNHO DE 2021 O ITAPERUNENSE


