
Fundado emFundado emFundado emFundado emFundado em
1890 por Antônio1890 por Antônio1890 por Antônio1890 por Antônio1890 por Antônio
Gaudêncio GarciaGaudêncio GarciaGaudêncio GarciaGaudêncio GarciaGaudêncio Garcia

23 ANOS23 ANOS23 ANOS23 ANOS23 ANOS
DE NODE NODE NODE NODE NOVVVVVA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃO

wwwwwwwwwwwwwww.oita.oita.oita.oita.oitaperperperperperunenseunenseunenseunenseunense.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE JORNAIS E REVISTAS

ANO XXIII - Nº 962 ITAPERUNA, SÁBADO, 26 DE JUNHO DE 2021 EDITOR: ANDRÉ GARCIA - MTB Nº 61964/RJ

O O O O O IIIIITTTTTAPERAPERAPERAPERAPERUNENSEUNENSEUNENSEUNENSEUNENSE
VISITE O NOSSO SITE:

A Verdade Deve Ser Livre!                                             oitaperunense@yahoo.com

PÁGINA 5
SIANSIANSIANSIANSIAN

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

PÁGINA 5

 O Estado do Rio de Janeiro produz 400
toneladas de mel por ano, o que movimenta mais
de R$ 10 milhões na economia fluminense. Feito
por abelhas, o produto encontra uso na indústria
da saúde, beleza e culinária. O dia 21 de junho
marca a celebração desse alimento que conta com
elevado valor nutricional. No estado do Rio,
existem aproximadamente 1.300 apicultores. O
município de São Fidélis, no Norte Fluminense, se
destaca como o maior produtor de mel fluminense.
Com aproximadamente 120 produtores, a cidade
constatou um aumento considerável no consumo
e venda do alimento. Os municípios de Nova
Friburgo, Bom Jardim, Teresópolis e Paraíba do
Sul também contam com produção. O produto
tem propriedades medicinais, é rico em minerais
e nutrientes. Além de ser reconhecido como um
dos produtos mais eficientes indicados no combate
aos efeitos da gripe e resfriados, serve de
complemento alimentar. PÁGINA 8

ESTADO DO RIO PRODUZ CERCA DE 400 T DE
MEL E MOVIMENTA R$ 10 MILHÕES POR ANO
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Programa de incentivo ao crédito destinado a apicultores
está fortalecendo a cadeia produtiva; consumo cresceu na pandemia

PLANO SAFRA 2021/2022
ANUNCIA R$ 251 BILHÕES

PARA PRODUTORES RURAIS
PÁGINA 2

RANKING DOS
PARLAMENTARES
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ESTADO DO RIO DE
JANEIRO CHEGA À 100ª

RESERVA PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO NATURAL

PÁGINA 7

 O presidente da Assembleia Legislativa,
André Ceciliano (PT), apresentou um projeto
para ampliar em R$ 50 o valor do Supera Rio
- o auxílio emergencial pago pelo governo do
estado a quem mais sofre com os efeitos da
pandemia. O dinheiro deve ser usado na
compra de botijão de gás. “A minha vontade
era pôr o valor de mercado, mas R$ 50 já é a
metade. Protocolamos o básico e vamos
melhorando o projeto durante a discussão,
porque a ideia é dar um auxílio a todos que
recebem o Supera Rio e até o Bolsa Família”,
diz Ceciliano.  PÁGINA 4

PRESIDENTE DA ALERJ QUER INCLUIR
VALE GÁS NO AUXÍLIO DO GOVERNO
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Presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), quer incluir vale gás no auxílio do governo
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 O governo federal lançou no Palácio do Planalto, o Plano
Safra 2021-2022, que contará com R$ 251,2 bilhões em crédito para
apoiar a produção agropecuária nacional. O volume representa R$
14,9 bilhões a mais em relação ao plano anterior (R$ 236,3 bilhões),
um aumento de 6%. Os financiamentos podem ser contratados de
de julho deste ano até o final de junho de 2022.

"Novamente, nós priorizamos a agricultura familiar e os
investimentos, em especial na agricultura de baixo carbono, que

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Volume representa R$ 14,9 bilhões a mais em relação ao plano anterior

PLANO SAFRA 2021/2022 ANUNCIA
R$ 251 BILHÕES PARA PRODUTORES RURAIS

aumentou em mais de 100% neste plano. Então, este é um plano que
já vem muito pincelado de verde", afirmou a ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, durante o anúncio.

Do total de crédito disponibilizado, cerca de R$ 39,3 bilhões serão
exclusivos para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (Pronaf), um incremento de 19% em relação ao ano passado.
Os demais públicos ficam com R$ 211,9 bilhões (4% a mais do que
em 2020), sendo R$ 34 bilhões destinados aos médios produtores,
por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural
(Pronamp). Dos R$ 251,2 bilhões do Plano Safra, um total de R$
177,8 bilhões serão para custeio e comercialização e outros R$ 73,4
bilhões serão para investimentos. Neste último caso, o aumento da
disponibilidade foi de 29%.

As taxas de juros dos financiamentos tiveram aumento médio de
10% para os pequenos e médios produtores, na comparação com os
juros praticados nos financiamentos do Plano Safra anterior. No caso
do Pronaf, os juros passam de 2,75% ao ano para 3% a.a, para a
produção de bens alimentícios; e de 4% a.a para 4,5% a.a para os
demais produtos. Já para o Pronamp, que reúne os médios produtores,
os juros serão de 5,5% a.a para custeio e 6,5% a.a para investimento.
Os grandes produtores poderão contratar financiamentos com juros
de 7,5% a.a para custeio e 8,5% a.a para financiamento de máquinas.
Os financiamentos via cooperativas para investimento, crédito
industrial e capital de giro será de 8% a.a.

Para os investimentos considerados prioritários pelo governo, de
promoção da sustentabilidade, o valor dos juros será de 5,5% ao ano.
A taxa se refere à projetos de recomposição de reservas legais e
áreas de preservação permanentes (APPs). Para financiamento de
integração lavoura-pecuária, recuperação de pastagens, irrigação e
construção de armazéns, os juros serão de 7% a.a.

"[Foi] inevitável uma elevação da taxa de juros, por tudo que
vocês têm acompanhado. A gente conseguiu que não fosse uma
elevação tão acentuada", afirmou Wilson Vaz de Araújo, diretor de
financiamento e informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.

A subvenção ao prêmio do seguro rural ficou em R$ 1 bilhão. O
valor deve possibilitar a contratação de 158,5 mil apólices, num
montante segurado da ordem de R$ 55,4 bilhões e cobertura de 10,7
milhões de hectares.

Projetos sustentáveis - Para o próximo ciclo, o Plano Safra
fortaleceu o Programa para Redução de Emissão de Gases de Efeito
Estufa na Agricultura (Programa ABC), que é a principal linha para
financiamento de técnicas sustentáveis na agropecuária. Neste caso,
a disponibilidade de crédito foi ampliada em 101% em relação aos
recursos do plano anterior. A linha terá R$ 5,05 bilhões em recursos
com taxa de juros de 5,5% e 7% ao ano, carência de até oito anos e
prazo máximo de pagamento de 12 anos.

O Plano Safra 2021/2022 prevê o financiamento para aquisição e
construção de instalações para a implantação ou ampliação de

Do total de crédito disponibilizado, cerca de R$ 39,3 bilhões serão exclusivos para o Pronaf,
um incremento de 19% em relação ao ano passado, exigência do presidente Jair Bolsonaro

A ministraTereza Cristina

Publicações a pedido
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Publicações a pedido

unidades de produção de bioinsumos e biofertilizantes na propriedade
rural, para uso próprio. Também serão financiados projetos de
implantação, melhoramento e manutenção de sistemas para a geração
de energia renovável. O limite de crédito coletivo para projetos de
geração de energia elétrica a partir de biogás e biometano será de
até R$ 20 milhões. O Proirriga, programa destinado ao financiamento
da agricultura irrigada, terá R$ 1,35 bilhão, com juros de 7,5% ao
ano. Já o Inovagro, voltado para o financiamento de inovações
tecnológicas nas propriedades rurais, ficou com R$ 2,6 bilhões, e
taxas de juros de 7% ao ano.

Armazéns - Os recursos para a construção de armazéns nas
propriedades rurais também ganhou ampliação expressiva neste Plano
Safra. Ao todo, serão destinados R$ 4,12 bilhões, um acréscimo de
84%. Para o financiamento de armazéns com capacidade de até 6
mil toneladas nas propriedades, a taxa de juros é de 5,5% ao ano e
para maior capacidade, a taxa é de 7% ao ano, com carência de três
anos e prazo máximo de 12 anos. O valor disponibilizado é suficiente
para aumentar em até 5 milhões de toneladas a capacidade instalada
com a construção de cerca de 500 novas plantas.

Custos - Os custos aos cofres públicos para a subvenção dos
financiamentos pelo governo federal será de R$ 13 bilhões. Deste
total, R$ 6,4 bilhões são para o Pronaf e R$ 6,6 bilhões para a agricultura
empresarial.
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 Para dar mais agilidade aos
atendimentos nas ocorrências e denúncias, o
subsecretário de Ambiente de Itaperuna,
Frank Arcanjo, se reuniu, nesta semana, com
o secretário de Defesa Civil, Aluísio Freitas
da Luz, o “Major Luz”, para firmar uma
parceria de colaboração de agentes entre os
órgãos, além da Guarda Ambiental do
município.

O encontro aconteceu na Secretaria do
Ambiente e contou ainda com a participação
do fiscal de obras e posturas, Robson Santos
e da bióloga, Maria Aparecida de Oliveira.

Segundo Frank, a parceria pode aumentar
a conscientização da população e também os
deveres, além de criar um sistema de
fiscalização mais efetivo com trabalho mais
potencializado.

“O objetivo é que as pessoas se
conscientizem das suas obrigações, como
cuidar do seu terreno para que não aconteça
queimada, acúmulo de lixo e bichos, além de
podas de árvores. Nós estamos fazendo a
nossa parte de orientar e fiscalizar quanto aos
riscos ambientais e de risco à saúde humana”,
disse.

COM INFORMAÇÕES DO
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
DA PMI

ITITITITITAPERAPERAPERAPERAPERUNUNUNUNUNAAAAA
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Secretaria do Ambiente de Itaperuna firma parceria com a
Defesa Civil e Guarda Civil Ambiental para atender demandas no Município

SECRETARIA DO AMBIENTE FIRMA PARCERIA COM A DEFESA
CIVIL E GUARDA CIVIL AMBIENTAL PARA ATENDER DEMANDAS

 A Secretaria de Estado de Saúde (SES)
realiza, neste sábado a entrega de 605.920
doses das vacinas contra a Covid-19. Dessas,
132.450 serão da Janssen, para aplicação em
dose única, com distribuição para os 92
municípios do estado. Além disso, também
serão distribuídas 200.070 vacinas da Pfizer
(para primeira dose); e 273.400 doses de
CoronaVac (136.700 para primeira dose e
136.700 para segunda dose). A operação de
distribuição será realizada com helicópteros,
caminhões e vans.

A partir das 7h, comboios de vans e
caminhões saem da Coordenação Geral de
Armazenagem (CGA) da SES, para entrega
dos imunizantes para 34 municípios, com
escolta da Polícia Militar. Às 8h, as secretarias
municipais de Saúde de Niterói, Rio de Janeiro,
São Gonçalo, Maricá e Itaboraí fazem a
retirada dos imunizantes diretamente na CGA.
Às 9h30, três helicópteros decolam levando
as vacinas para as regiões da Costa Verde,
Norte e Noroeste, sendo uma aeronave da
Saúde, uma da Polícia Civil e uma da Polícia
Militar.

- É a primeira vez que o Ministério da Saúde
envia a vacina da Janssen. A distribuição para
os 92 municípios foi definida em reunião do

COCOCOCOCOVID-19VID-19VID-19VID-19VID-19
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Conselho de Secretarias Municipais de Saúde
do Estado do Rio de Janeiro (Cosems). Esta
vacina é administrada em dose única, mas as
demais disponíveis necessitam da aplicação
das duas doses para alcançarem a eficácia
demonstrada nos estudos. Além disso, vale
reforçar que todas as vacinas disponíveis são
eficazes contra as variantes identificadas até
o momento - explica o secretário de Estado
de Saúde, Alexandre Chieppe.

Assim como nas entregas anteriores, a SES
enviará ofício para as Secretarias Municipais
reforçando a importância de que os
responsáveis técnicos e gestores municipais
organizem suas ações de vacinação,
priorizando os grupos elencados no Programa
Nacional de Imunizações (PNI), e respeitando
as doses que são destinadas para a primeira
ou segunda aplicação. Neste caso, os
municípios são responsáveis por guardarem
metade do quantitativo de doses da CoronaVac
que receberem para aplicação da segunda
dose. A SES reitera que não há reserva técnica
para reposição das vacinas, caso a
administração das doses não siga o
especificado, e destaca ainda que a gestão da
aplicação das doses e o registro são de
competência municipal

Pela primeira vez, a vacina da Janssen será disponibilizada.
Serão 132.450 doses únicas, enviadas aos 92 municípios
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 O presidente da Assembleia
Legislat iva,  André Cecil iano (PT),
apresentou um projeto para ampliar em R$
50 o valor do Supera Rio — o auxílio
emergencial pago pelo governo do estado a
quem mais sofre com os efei tos da
pandemia. O dinheiro deve ser usado na
compra de botijão de gás.

“A minha vontade era pôr o valor de
mercado, mas R$ 50 já é a metade.
Protocolamos o básico e vamos melhorando
o projeto durante a discussão, porque a ideia
é dar um auxílio a todos que recebem o Supera
Rio e até o Bolsa Família”, diz Ceciliano.

O presidente da Assembleia disse que
tem percebido a dificuldade das famílias com
os sucessivos aumentos do gás. A situação
está tão difícil, que o governo de São Paulo
até lançou, na última quinta-feira, o “Vale
gás”, com o pagamento de três parcelas de
R$ 100 a cada dois meses (somando R$ 300),
para cem mil famílias.

Ceciliano disse que o mecanismo de
pagamento — e de controle — ainda será
definido ao longo das discussões. Inclusive
com o governo do estado.

“Pode ser implantado diretamente com a
indústria, por exemplo”, sugere.

PRESIDENTE DA ALERJ QUER INCLUIR
VALE GÁS NO AUXÍLIO DO GOVERNO
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Presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), quer incluir vale gás no auxílio do governo

 O Governo do Estado entregou 19 novas
viaturas que irão substituir a frota atual da Operação
Lei Seca, programa da Secretaria de Estado de
Governo. Os novos veículos serão utilizados pelos
130 agentes das 15 equipes que realizam blitzes
diariamente em todo estado do Rio de Janeiro. A
cerimônia de entrega foi realizada no Palácio
Guanabara.

- Nós sabemos o quanto a Operação Lei Seca
já salvou vidas. Isso mostra que quando o estado
consegue pôr em prática uma lei extremamente
importante, quem ganha é a sociedade. Essas
viaturas vêm para melhorar o trabalho de uma
operação que luta dia e noite para que a
irresponsabilidade de alguns não coloque em risco
a vida de outros -  afirmou o governador Cláudio
Castro.

Os veículos novos irão garantir uma maior
segurança e conforto nas ações diárias e nas
viagens de serviço.

- A Operação, que atua há 12 anos, precisa
renovar sua logística e se adequar aos novos tempos,
uma vez que atuamos em todo o estado - explica o
coordenador da Operação Lei Seca, tenente-
coronel Fabio Pinho.

Sobre a Operação - A Operação Lei Seca do
Rio de Janeiro teve início em 19 de março de 2009
com ações de educação e fiscalização. Até o
momento, 3,4 milhões de motoristas já foram
abordados em 26.773 blitzes de fiscalização e
216.611 motoristas flagrados sob efeito de álcool.
Desde a retomada das fiscalizações em outubro
de 2020, 10,65% casos de alcoolemia foram
registrados entre os motoristas abordados.

As ações de educação e fiscalização são
realizadas diariamente em todo o estado para que
as pessoas se conscientizem dos riscos da mistura
álcool e direção, além de reforçar a mensagem
‘nunca dirija depois de beber’.

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

reflete”. (ARISTÓTELES)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 O ex-prefeito de Maricá Washington Quaquá
deve ser o puxador de votos do PT na disputa de vaga
na Câmara Federal. Pesquisa realizada em São Gonçalo,
onde ele atuou fortemente na campanha de Dimas
Gadelha à prefeitura, mostra Quaquá como o provável
candidato a deputado federal com maior intenção de
voto. Pelos cálculos, o percentual de São Gonçalo já lhe

garantiria o mandato. A perspectiva, contudo, é de que Quaquá tenha
expressiva votação em todo estado, especialmente em Maricá.

 O senador Flávio Bolsonaro vai acionar Wilson
Witzel na Justiça por falas do ex-governador na CPI
da Covid, na semana passada, informa Bela Megale,
de O Globo. Os advogados do filho 01 de Bolsonaro
afirmaram à colunista que vão apresentar, nos próximos
dias, "uma queixa-crime contra Witzel na Justiça
Criminal e interpelá-lo pelas acusações levianas" feitas

pelo ex-governador. A peça será assinada por Luciana Pires, Rodrigo
Roca e Juliana Bierrenbach.

 O ex-ministro da Aviação Civil Moreira
Franco reagiu às declarações do secretário
nacional da Anac, Ronei Glanzmann, de que não
compete a entes governamentais disciplinar os
voos entre os aeroportos do Rio. Em nota à
Agenda do Poder, Moreira afirmou que o técnico
está completamente equivocado. “Sem voos para
conexão, o Rio jamais voltará a ser porta de

entrada no Brasil e o Galeão vai quebrar”, disse.

 A cerimônia de filiação de novos nomes ao PSB
, na terça-feira (22), virou uma ato de críticas e
protestos contra o governo. Foram vários os discursos
em defesa de uma unidade não só da esquerda mas
também entre outros segmentos da política para que
o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) seja
derrotado na eleição de 2022.  O governador do

Maranhão, Flávio Dino, que deixou o PCdoB e ingressa no PSB,
afirmou que a eleição do ano que vem precisará juntar de um lado
comunistas, socialistas, petistas, liberais, progressistas, católicos e
evangélicos para que Bolsonaro seja derrotado.

 O presidente da Assembleia Legislativa,
André Ceciliano (PT), apresentou um projeto
para ampliar em R$ 50 o valor do Supera Rio - o
auxílio emergencial pago pelo governo do estado
a quem mais sofre com os efeitos da pandemia.
O dinheiro deve ser usado na compra de botijão
de gás. “A minha vontade era pôr o valor de

mercado, mas R$ 50 já é a metade. Protocolamos o básico e
vamos melhorando o projeto durante a discussão, porque a
ideia é dar um auxílio a todos que recebem o Supera Rio e
até o Bolsa Família”, diz Ceciliano.

 O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) foi preso
na tarde de quinta-feira (24). O pedido foi feito
pela Procuradoria Geral da República (PGR) e
acatado pelo Supremo Tribunal Federal.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo,
diz em decisão expedida na quinta que o
parlamentar, que cumpria prisão domiciliar no Rio

de Janeiro, violou ao menos 36 vezes o monitoramento da
tornozeleira eletrônica e não pagou a fiança, estipulada em R$
100 mil, em casos de violação.

 A entrada do ex-Procurador Geral da
República Rodrigo Janot no Podemos surge
da sintonia dele com o combate à corrupção,
uma das bandeiras do partido. Janot diz que
vai apresentar ao senador Álvaro Dias (Pode-
PR), presidente da legenda, três projetos sobre
o tema. Janot diz que não tem nenhum projeto

eleitoral por ora.

 Com a conclusão do Supremo Tribunal Federal
(STF) de que o ex-juiz  Sergio Moro atuou com
parcialidade ao julgar o ex-presidente Luiz Inácio
Lula da Silva no caso do tríplex no Guarujá, as
provas e depoimentos colhidos com a autorização
de Moro passam a ser consideradas nulas e o
processo volta à estaca zero. A decisão da corte foi

finalizada na última quarta-feira com os votos do decano, ministro
Marco Aurélio Mello, e do presidente do STF, Luiz Fux.E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com

A FAVOR DA ELETROBRAS
 O deputado Paulo Ramos (PDT) alerta após o Senado

aprovar MP que permite privatização da Eletrobras.
"Um país soberano controla os setores estratégicos da
economia. A Eletrobras é um patrimônio nacional, tem
papel importante para um projeto nacional. Colocar as
ações no mercado, reduzir a participação Estatal, é um
crime de lesa-pátria! Vamos continuar a luta na
Câmara", escreveu.

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

Deputado Paulo Ramos (PDT)
alerta após o Senado aprovar MP que permite

privatização da Eletrobras
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CONTRA O
ATAQUE A JORNALISTAS
 A deputada Mônica Francisco criticou a agressão verbal

de Bolsonaro à imprensa. "Escandalosos, agressivos e
desrespeitosos os ataque feitos por Bolsonaro a
trabalhadores/trabalhadoras do jornalismo e a veículos da
imprensa brasileira. Como presidente da Comissão do
Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social da Alerj,
me solidarizo à profissional vítima de mais um desrespeito
e ato violento de Bolsonaro e me somo à indicação da
Associação Brasileira de Imprensa, que está na linha de
frente na defesa do direito da ampla e livre atividade
profissional dos/das jornalistas brasileiros. Atitudes
autoritárias de Bolsonaro nos lembram tempos que não
queremos mais voltar. Para que nossa democracia siga
forte o trabalho livre de profissionais da imprensa é
imprescindível".

HOMICÍDIOS DOLOSOS
 Os homicídios dolosos no estado do Rio de Janeiro caíram

9% nos cinco primeiros meses deste ano na comparação
com o mesmo período de 2020. No total, foram 1.495
mortes, chegando ao menor valor para os meses desde 1991,
quando se iniciou a série histórica do Instituto de Segurança
Pública (ISP). Foi registrada ainda a redução de 3% em maio
de 2021 contra maio do ano passado. Este também foi o menor
valor para o mês desde 1991.

Senador Carlos Portinho (PL)

EMPREENDEDORISMO
 Para o economista Mauro Osório, "o mais difícil não é

abrir uma empresa. É manter micro e pequenas empresas
abertas. Nesse sentido, facilitar o crédito para esses
setores é decisivo. Os dados das juntas comerciais
mostram um grande dinamismo no Brasil e no estado do
Rio em abrir micro e pequenas empresas. A questão chave
é mantê-las abertas. Principalmente em um país com
crédito difícil e absurdamente caro".

OPORTUNIDADE DE EMPREGO
 A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab)

disponibiliza  502 oportunidades, por meio do Sistema
Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana,
Médio Paraíba e Serrana do Rio de Janeiro. O sistema realiza
uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato
cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por
isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro
atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário
ir a uma unidade do Sine levando seus documentos de identificação
civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.

VAGAS POR REGIÃO
 Na Região Metropolitana, são oferecidas 342

oportunidades. Entre as opções, destacam-se 45 para
auxiliar de linha de produção. Também há vagas para
açougueiro, fiscal de prevenção de perdas, tesoureiro, entre
outras. Moradores da Região Serrana podem se candidatar a
uma das 150 vagas oferecidas. Entre elas, 51 para técnico
de suporte de TI e 20 para agente administrativo, além
de vagas para mecânico, pedreiro e outras. Na Região
do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 10
oportunidades para as funções de auxiliar de limpeza,
eletricista bobinador, eletrotécnico, mecânico de
manutenção de ar-condicionado, motorista de caminhão
e oficial de serviços gerais na manutenção.

CADASTRO
 Para consultar as oportunidades e as informações sobre

remuneração e exigências de cada função, o candidato deve
ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta de
maneira presencial em uma unidade da rede ou pelos
seguintes canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou
aplicativo Sine Fácil. O cadastro também pode ser realizado
pelo envio de currículo para o e-mail
vagas@trabalho.rj.gov.br. Pelo mesmo canal é possível
esclarecer dúvidas.

ALIÁS...
 O indicador crimes violentos letais intencionais, que agrega

homicídios dolosos, lesão corporal seguida de morte e latrocínio,
teve queda de 8% nos cinco meses e de 2% em maio
deste ano na comparação com 2020. Os dados são os mais
baixos para o indicador desde 1999 tanto para o acumulado
quanto para maio.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 Em maio, 662 armas foram apreendidas em todo

o estado, sendo 30 fuzis. Nos cinco primeiros meses
do ano, 3.136 armas foram confiscadas, 190 delas, fuzis.
Isso significa que, em média, um fuzil foi apreendido
por dia em 2021 no estado. Os roubos de veículos
apresentaram diminuição de 9% nos cinco primeiros meses
de 2021 contra o mesmo período de 2020. Já o roubo de
carga caiu 12% entre janeiro e maio deste ano na comparação
com 2020.

REMEDIA RJ
 A Secretaria de Estado do Ambiente (Seas) e

Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea)
lançaram o Remedia RJ, programa estadual que visa
minimizar os impactos de lixões encerrados em todo o
território fluminense, uma das maiores ameaças ao meio
ambiente e à saúde da população. A partir do Remedia RJ, a
Seas e o Inea irão oferecer apoio técnico aos municípios e
consórcios públicos de gestão de resíduos sólidos na viabilização
dos projetos executivos de remediação e suas respectivas obras.

RANKING DOS
PARLAMENTARES

 Com sua atuação na MP da Eletrobras, que garantiu
economia de R$ 900 milhões por ano ao estado do Rio, o
senador Carlos Portinho (PL) chegou ao top 5 do ranking
dos políticos. Já entre os senadores que representam o Rio
de Janeiro, ele é o primeiro colocado. Ranking é estabelecido
no Congresso pela atuação dos parlamentares, que
semanalmente são avaliados.
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 Seguem abertas, em todo o Estado do Rio
de Janeiro, as matrículas para novos alunos que
desejam ingressar na Rede Ceja – Centro de
Educação de Jovens e Adultos. Os Cejas são
escolas da rede estadual de ensino administradas
pela Fundação Cecierj e voltadas para quem está
fora da idade escolar e deseja concluir os ensinos
Fundamental e Médio. O processo continua
totalmente on-line e pode ser feito a qualquer
momento.

Primeiro, é preciso fazer a pré-matrícula, que
deve ser feita no site https://sca.cecierj.edu.br/
scc/prealuno/preMatricula/. Depois, é necessário
encaminhar um e-mail para a escola onde o aluno
deseja estudar anexando os documentos exigidos
(a lista completa está disponível em https://
www.cecierj.edu.br/rede-ceja/escolas). É nesta
segunda etapa também que os interessados
devem informar o uso de nome social. A Fundação
Cecierj é vinculada à Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação.

Para se tornar aluno do Ensino Fundamental
é necessário ter pelo menos 15 anos; e, para o
Ensino Médio, mais de 18 anos. Diferente das
escolas tradicionais, onde existem aulas
presenciais, o estudante matriculado no Ceja
estuda de acordo com sua disponibilidade por
meio de plataforma on-line adequada para o
ensino semipresencial. O aluno conta sempre
com o apoio de professores no estudo das
diferentes disciplinas, e o material didático é
disponibilizado gratuitamente, em sistema de
empréstimo, na escola ou no ambiente virtual de
aprendizagem.

MATRÍCULA NA REDE CEJA PODE SER FEITA
A QUALQUER MOMENTO DE MANEIRA ON-LINE

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Projeto oferece educação básica a distância para quem está
fora da idade escolar e quer concluir ensinos Fundamental e Médio

 O Rio de Janeiro é prioridade para a Shell.
Este foi o principal recado enviado pela direção
da multinacional para o governador Cláudio
Castro. O presidente da companhia, André
Araújo, destacou que a empresa pretende
disputar novos leilões de termelétricas e que
deseja manter seu parque de construção em
funcionamento, gerando mais 1.500 empregos
além dos mil já existentes.

- Temos consciência de que a indústria de
óleo e gás é a principal vocação econômica do
nosso Estado. Estamos empenhados em
melhorar a infraestrutura e ajustar a questão
tributária, pois há um excesso de leis sobre sobre
tributos no Rio de Janeiro. Nosso objetivo é gerar
segurança jurídica para receber os principais
players do mercado. O diálogo é um de nossos
mantras. Escutamos as demandas da cadeia
produtiva e os empreendedores estão
reconhecendo isso - afirma o governador, antes
de dar como exemplo a atuação do estado na

concessão do saneamento público. - O processo
transparente e tecnicamente bem feito, que
resultou em ágio de mais de 100% e grande
interesse de grandes empresas, é o cartão de
visitas de como estamos trabalhando.

O executivo da Shell elogiou as ações do
Governo para garantir a competitividade do
Estado e atrair investimentos no segmento de
gás natural. André ainda mostrou interesse em
participar do programa IndustrializaRJ, de
incentivo à reindustrialização do estado, e afirmou
que deseja interagir com o recém-criado Grupo
de Trabalho Intersecretarial Rio Carbono Zero,
cujo objetivo é identificar as ações necessárias
para o Rio de Janeiro se tornar carbono neutro
até o ano de 2045.

- Estamos bastante ativos nesse debate, até
pelos compromissos de redução de emissões do
grupo no mundo. O foco da Shell é continuar
investindo em projetos no Rio de Janeiro. O
estado é o hub natural do gás natural no Brasil -

afirmou Araújo, presidente da Shell Brasil.
O secretário de Desenvolvimento

Econômico, Energia e Relações Internacionais,
Vinícius Farah, que participou do encontro ao
lado dos secretários de Fazenda e da Casa Civil,
Nelson Rocha e Nicola Miccione,
respectivamente, destacou as possíveis
oportunidades que podem ser geradas através
do diálogo.

SHELL AFIRMA QUE PRETENDE CONTINUAR INVESTINDO NO RIO
- A maior potência que o Estado pode ter é o

diálogo com a iniciativa privada e a segurança
jurídica, sempre com o objetivo de gerar novas
oportunidades, pleno emprego e um Rio de
Janeiro economicamente forte. Vivemos um
grande alinhamento entre as três secretarias e
sabemos que, juntos, somos importantes neste
fortalecimento da credibilidade do Governo -
avaliou Farah.

Executivo da Shell elogiou as ações do Governo para garantir a
competitividade do Estado e atrair investimentos no segmento de gás
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 O Estado do Rio de Janeiro atingiu nesta
semana uma marca importante na preservação e
conservação da Mata Atlântica: 100 Reservas
Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs)
reconhecidas pelo Instituto Estadual do Ambiente
(Inea), órgão vinculado à Secretaria de Estado
do Ambiente e Sustentabilidade. As unidades de
conservação de proteção integral criadas em
propriedade privada no território fluminense
correspondem a mais de 8.400 hectares de
floresta protegidos.

Estratégicas para a conservação da Mata
Atlântica, cujas atividades permitidas são
educação ambiental, turismo e pesquisa científica,
as RPPNs são criadas voluntariamente por
iniciativa de seus proprietários e averbadas junto
ao Registro Geral de Imóveis. O reconhecimento
de reserva é perpétuo e acompanha a vida da
propriedade.

- A 100ª RPPN do Estado do Rio de Janeiro
simboliza o sucesso do trabalho do Inea e da
estratégia da Secretaria do Ambiente e
Sustentabilidade em manter nossas florestas, bens
públicos e nosso patrimônio natural, em parceria
com a população - comemora o secretário Thiago
Pampolha.

Os avanços na conservação de terras privadas
no Rio de Janeiro vêm ocorrendo no âmbito do
Programa Estadual de Apoio às RPPNs, instituído
em 2007, que oferece suporte técnico e orientação
aos proprietários interessados.

- Esses paraísos preservados estão avançando
pelo Estado do Rio graças ao empenho do instituto
em engajar os proprietários de terras na
preservação da Mata Atlântica e difundir a
importância de multiplicar esse tipo de unidade
de conservação em prol da biodiversidade - avalia
o presidente do Inea, Philipe Camepello.

Novas reservas - O Inea alcançou a marca
de 100 RPPNs por meio do reconhecimento de

ESTADO DO RIO DE JANEIRO CHEGA À 100ª
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

 Inea alcançou a marca de 100 RPPNs por meio do reconhecimento de mais duas reservas deste tipo no
município de Varre-Sai, no Noroeste fluminense. A 99ª é a RPPN Pelegrini e a 100ª é a RPPN Velho Moinho

mais duas reservas deste tipo no município de
Varre-Sai, no Noroeste fluminense. A 99ª é a
RPPN Pelegrini, que conta com área de 3,8
hectares, e que integra o Sítio Santo Antônio. Já a
100ª é a RPPN Velho Moinho, de 4,5 hectares.

Em todo Brasil, existem mais de 1.600 RPPNs
que preservam mais de 800 mil hectares de áreas
naturais no país, conforme os dados divulgados
pelo Painel da Confederação Nacional de

RPPNs. A maioria delas está na Mata Atlântica.
Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio, é

recordista em número de RPPNs reconhecidas
pelo Inea: são 17 reservas que totalizam 496,04
hectares de área de Mata Atlântica protegidas.

Os municípios de Silva Jardim, na Baixada
Litorânea; Varre-Sai, no Noroeste Fluminense;
Santa Maria Madalena, no Norte Fluminense, e
Teresópolis, na Região Serrana, são os outros que

abrigam um expressivo número de RPPNs
reconhecidas pelo órgão ambiental estadual.

Silva Jardim conta com 10 reservas que
somam 133,9 hectares de área protegida; Varre-
Sai, com oito reservas que somam 125,6 hectares;
Santa Maria Madalena, com sete reservas,
abrangendo 127,7 hectares; e Teresópolis, com
sete reservas que englobam 117,94 hectares de
Mata Atlântica.
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 O Estado do Rio de Janeiro produz 400
toneladas de mel por ano, o que movimenta mais
de R$ 10 milhões na economia fluminense. Feito
por abelhas, o produto encontra uso na indústria
da saúde, beleza e culinária. O dia 21 de junho
marca a celebração desse alimento que conta com
elevado valor nutricional.

- O consumo dos produtos das abelhas
aumentou significativamente durante a pandemia.
O momento é propício ao fortalecimento da cadeia
de mel. A Secretaria de Agricultura, por meio da
linha de crédito Prosperar, viabiliza incentivos aos
apicultores. Disponibilizamos um empréstimo a
juros baixos para que o pequeno e médio produtor
possa investir na sua produção e alavancar as
suas vendas – ressalta Marcelo Queiroz,
secretário de Agricultura, Pecuária, Pesca e
Abastecimento.

No estado do Rio, existem aproximadamente
1.300 apicultores. O município de São Fidélis, no
Norte Fluminense, se destaca como o maior
produtor de mel fluminense. Com
aproximadamente 120 produtores, a cidade
constatou um aumento considerável no consumo
e venda do alimento. Os municípios de Nova
Friburgo, Bom Jardim, Teresópolis e Paraíba do
Sul também contam com produção.

- O programa Prosperar viabilizou entrepostos
para o beneficiamento eficiente a fim de manipular
e formalizar a demanda do mercado.  Podemos
calcular que o consumo per capita passou a 120
gramas ao ano – destacou Nelson Victor de
Oliveira, diretor da Federação dos Apicultores do
Rio de Janeiro.

Benefícios a saúde - O produto tem
propriedades medicinais, é rico em minerais e
nutrientes. Além de ser reconhecido como um dos
produtos mais eficientes indicados no combate aos
efeitos da gripe e resfriados, serve de
complemento alimentar.

Segundo a nutricionista Tatiana Novo, o mel
pode ser um importante aliado no bom
funcionamento intestinal por ter o poder de

ESTADO DO RIO PRODUZ CERCA DE 400 T DE
MEL E MOVIMENTA R$ 10 MILHÕES POR ANO
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Programa de incentivo ao crédito destinado a apicultores
está fortalecendo a cadeia produtiva; consumo cresceu na pandemia

controlar os níveis de microrganismos e auxiliar
no bom funcionamento do corpo.

- É de fácil digestão e assimilação, tem valor
energético elevado devido aos carboidratos
encontrados (açúcares simples como glicose e
frutose), o que contribui para o equilíbrio dos
processos biológicos, além de serem responsáveis

pela viscosidade e atividade antibacteriana. É
tradicionalmente usado em casos contra
doenças pulmonares, resfriados, gripe e
fraqueza. Estudos atribuem ao mel de abelha
efeito antiinflamatório, analgésico, sedativo,
cicatrizante, expectorante e hiposensibilizador
– explica a nutricionista da Secretaria de

Agricultura.
Saiba como solicitar - Para solicitar o

empréstimo, o produtor deve entrar em contato
com os escritórios locais da Emater-Rio ou pelo
seguinte e-mail: agrofundo.rio@gmail.com. Veja
neste link os endereços dos escritórios locais:
https://bit.ly/3gzy2rc.

 As marcas já quase desapareceram do rosto,
mas a dor profunda permanece na lembrança de
Maria, 40 anos. Alvo de agressões rotineiras, ela
decidiu pôr fim à sequência de brutalidades depois
que, às vésperas do Natal do ano passado, foi atacada
com golpes de navalha pelo ex-companheiro, pai de
seu filho de 6 anos. Buscou socorro na Patrulha
Maria da Penha e foi levada, com o menino, para o
Casa Abrigo Lar da Mulher, espaço mantido pelo
Governo do Estado Rio de Janeiro em local sigiloso
para acolher vítimas de violência doméstica que
estejam sob grave ameaça.

Com capacidade para receber até 60 pessoas
de cada vez, o espaço já abrigou 2.544 mulheres e
crianças desde 2007, quando foi criado após a
assinatura de um termo de cooperação técnica entre
a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
e Direitos Humanos e o Riosolidário, que é o
responsável pela gestão do local. O prazo de
permanência é de até seis meses, e o atendimento é
individualizado.

- Garantimos a integridade física e psicológica
das mulheres e seus filhos. Fazemos um trabalho de
proteção, superação e fortalecimento, que conta com
atendimento psicológico, hospitalar, social e jurídico.
O nosso objetivo é que elas consigam resgatar a
autoestima, o vínculo familiar, os amigos e que
também, se possível, sejam inseridas no mercado de
trabalho. Que saiam do círculo de violência
fortalecidas – afirma Sueli Ferreira, diretora do

ABRIGO DO ESTADO ACOLHE MULHERES
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA EXTREMA NO RJ
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abrigo.
Maria, que ficou três meses no Lar da Mulher,

acredita que o período em que esteve lá serviu como
um grande aprendizado.

 - Morar em um abrigo não é fácil, mas naquele
momento era a única possibilidade de vida que eu
tinha pela frente. Fui muito bem recebida, toda a
equipe é excepcional. Lá, reaprendi a ter autocontrole,

confiança e a criar um elo de carinho com o meu
filho – diz ela, que voltou a morar na casa dos pais.

Como Maria, Daniele, de 43 anos, foi levada ao
Lar da Mulher após ser vítima de violência extrema.
Torturada durante 12 horas, chegou a ficar 20 dias
entre a vida e a morte, em coma. Quando recebeu
alta, procurou ajuda e viveu dois meses no abrigo.

-  Eu sei o que eu passei: você não come, não

dorme, não sabe se vai acordar viva. Mas o pior já
superei. Minha decisão foi superimportante. Eu sabia
que existia um programa, mas não tinha conhecimento
do Lar da Mulher. A psicóloga, que fez o meu
atendimento no Hospital de Saracuruna, ligou para a
minha mãe e nós conversamos. Pedi para ser incluída
em um programa de proteção contra a violência. Eu
queria buscar uma ajuda para ter forças para lutar –
conta.

Em uma área de 1.300 metros quadrados, o Lar
da Mulher possui 15 quartos, salas de atividades,
berçário, lavanderia, salão de beleza e refeitório. As
abrigadas são assistidas por 25 profissionais e
participam de ações como grupos de reflexão e
atividades lúdicas.

- Mulheres vítimas de violência doméstica com
iminência de morte têm garantia de entrada no abrigo
a qualquer momento. Sempre que um caso for
descoberto, deve ser comunicado. Pode ser na
escola, numa unidade de saúde, além das delegacias
e da Patrulha Maria da Penha, que são responsáveis
por esse atendimento. O importante é não se calar
nunca – orienta a delegada Cristina Onorato Bento,
subsecretária de Políticas para Mulheres.

O encaminhamento à Casa Abrigo Lar da Mulher
é feito por meio dos Centros Especializados de
Atendimento à Mulher, presentes em 37 dos 92
municípios do estado, ou da Central Judiciária de
Abrigamento Provisório da Mulher (Cejuvida), que
funciona dentro do plantão Tribunal de Justiça.

Mantido em local sigiloso, espaço garante
auxílio psicológico, médico, social e jurídico
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 A mais recente crise hídrica e energética
vem elevando ainda mais o preço da energia
elétrica que, no estado do Rio, historicamente
é a mais cara do país. Mas o que pode ser mais
um entrave na retomada econômica não vem
abalando algumas empresas da região, que
implementaram soluções inovadoras e estão um
passo à frente na melhoria da competitividade.
Há exemplos em Campos e Itaperuna, mas, no
caso da cidade do Noroeste, o retorno do
investimento veio em menos de um ano e com
uma redução de 21%, a partir das ações do
Instituto SENAI de Tecnologia, Química e Meio
Ambiente.

O processo começou em 2019, depois que
técnicos do instituto visitaram a envasadora de
água em Raposo, distrito de Itaperuna. Para
atingir a economia de 21%, a empresa fez
ajustes no tempo e horário de utilização de
maquinários (denominado ajuste na distribuição
da carga), readequando seu sistema de
produção e de operação de maquinários.

“A energia é o gargalo de toda empresa, e
os técnicos fizeram um levantamento minucioso
de todo o processo de produção e dos
equipamentos que mais consumiam energia. No
nosso caso, que trabalhamos com um produto
final de valor baixo, cada centavo é importante
para sermos competitivos”, contou o diretor-
sócio Marcelo Pacheco.

Especialista em Serviços Tecnológicos da
área de Energia e Sustentabilidade da Firjan
SENAI, Sudá de Andrade Neto explica que as
economias podem variar de 5% a 25% a partir
de medidas como troca de equipamentos,
ajustes na operação e até mesmo uma mudança
criteriosa de modalidade tarifária no contrato
da empresa com a concessionária de
distribuição de energia.

“O empresário faz um contrato do que ele
acha que pode gastar em energia, mas muitas
vezes vai além das suas necessidades práticas”,
explica Sudá. “Estamos falando de um insumo
fundamental para qualquer empresa, de
qualquer tamanho e setor, e um dos mais caros.
Portanto, ações como essas, voltadas a
eficiência energética ganham ainda mais
importância agora, em um contexto de crise
hídrica e energética, pois são medidas que
costumam gerar um retorno sobre o
investimento mais curto, em geral de menos de
um ano”.

A energia chega a representar cerca de 40%
dos custos de produção de uma empresa.
Segundo estudo da Firjan com dados de janeiro
a outubro do ano passado, o estado do Rio
continua tendo, disparado, a maior tarifa de
energia elétrica para o setor industrial entre
todos os estados da federação. Segundo dados
da ANEEL, são, em média, R$ 922,67 por hora
de megawatt (MWh), dos quais 36% são
impostos. O segundo lugar, por exemplo, é Mato
Grosso, que tem média de R$ 735,44 por MWh,
sendo 31% de imposto.

“A energia é um gargalo contra o qual
estamos lutando, mas o Instituto SENAI de
Tecnologia nos aponta soluções viáveis e a curto
prazo que se tornam ainda mais imprescindíveis
neste momento crítico”, destacou o presidente
da Firjan Noroeste Fluminense, José Magno
Vargas Hoffmann.

As ações fazem parte do programa Indústria

EMPRESAS DA REGIÃO DRIBLAM AUMENTO DE
ENERGIA COM INOVAÇÕES, EFICIÊNCIA E TECNOLOGIA

Mais Eficiente do Instituto SENAI de
Tecnologia – que fica na Tijuca, no Rio de
Janeiro, mas atende a todo o estado do Rio e
está aberto a qualquer empresa interessada.
Associados da federação têm prioridade no
acesso ao serviço.

Energia solar como alternativa - Outra
solução que os empresários vêm buscando é o

uso de energia solar. Em Campos, um dos
pioneiros em sua área de atuação foi Rodolfo
Gama, dono de uma cerâmica na Baixada
Campista. Ele começou em 2017 com a
instalação de 300 placas. E hoje já planeja a
expansão, enquanto percebe um grande
crescimento dessa iniciativa, especialmente na
Baixada.

“A taxa de retorno do investimento é de
quatro anos, mas comigo veio até antes. Tive
uma redução no custo com energia de no
mínimo 15%. É um negócio que vale muito a
pena, tanto que hoje já existem entre 15 e 20
cerâmicas com energia solar em Campos, e em
breve mais 10 estarão com esses
equipamentos”, contou Rodolfo.

Consultorias realizadas pelo Instituto SENAI de Tecnologia ajudam a reduzir até 20% o custo
da energia elétrica, que, no estado do Rio, é a mais cara do país para consumidores industriais
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