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PÁGINA 5

 O Dia do Leite foi comemorado na terça-feira,
dia 1º de junho, e o Governo do Estado trabalha
para que a data seja sempre lembrada e para que
o produto esteja sempre presente na mesa da
população. E, por isso, criou o programa de
fomento Rio Leite, voltado aos produtores e
conduzido pela Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Por meio desta linha de crédito, que faz parte da
carteira do Agrofundo e com diversos programas
voltados para o agronegócio, é possível obter
financiamentos a juros mais baixos para ampliar
a produção. Os produtores podem investir em suas
instalações e nas melhorias das pastagens, com
limites que variam entre R$ 30 mil e R$ 70 mil,
com prazo de pagamento de até 60 meses e juros
de 2% ao ano. PÁGINA 6

Fundo da Secretaria de Estado de Agricultura concede empréstimos, entre R$ 30 mil e R$ 70 mil, a juros baixos

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

FUNDO CONCEDE EMPRÉSTIMOS A JUROS
BAIXOS PARA AGRICULTORES DO ESTADO

MAIS DE MEIA
TONELADA DE
ALIMENTOS NA

CAMPANHA SESI
CIDADANIA

CONTRA A FOME
PÁGINA 7

 Os primeiros beneficiários do programa Supera
RJ receberam seus cartões para sacar o auxílio,
de até R$ 300,00, na quarta-feira (2). Jackeline
Oliveira da Silva, de 37 anos, foi a primeira e
recebeu o cartão diretamente do presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT),
e do governador Cláudio Castro. O evento de
lançamento do programa, que pretende atingir 1,4
milhão de fluminenses, aconteceu na quadra da
escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, na
Tijuca, Zona Norte do Rio. A população já pode
se cadastrar na página oficial do programa e a
retirada dos cartões começará a partir de hoje
na Região Metropolitana do Rio e a partir de
terça (8) no Interior do Estado. Os micro e
pequenos empreendedores também já estão
aptos a se cadastrar para receber a linha de
crédito de até R$ 50 mil que será concedida
através da Agência de Fomento do Estado do
Rio (Agerio). PÁGINA 3

PRIMEIROS BENEFICIÁRIOS RECEBEM
AUXÍLIO DO PROGRAMA SUPERA-RJ
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Auxílio emergencial vai beneficiar cerca de 1,4 milhão
pessoas, além de micro e pequenos empreendedores

Jackeline Oliveira da Silva foi a primeira a receber o cartão diretamente do presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT) e do governador Cláudio Castro
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PUBLICAÇÕES A PEDIDO

 O Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio
(Agência de Fomento do Estado do Rio) liberou mais de R$ 2
milhões em recursos em 2021. Desde janeiro, 410 empreendedores
receberam apoio por meio de linha de crédito mais atrativa do que
as praticadas no mercado. Os principais segmentos contratados
foram moda/vestuário, alimentação e beleza/cosméticos. Os
municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu,
Petrópolis e Angra dos Reis lideram a maior concentração de
empreendedores que foram apoiados pela Agência. A ampliação
da rede de correspondentes bancários da AgeRio também tem
permitido o alcance ao crédito nas cidades fora da Região
Metropolitana do estado.

O presidente da AgeRio, André Vila Verde, ressalta que a
parceria que vem sendo firmada com prefeituras fluminenses
também é uma das razões para alcançar esse importante resultado:

- Uma das missões da Agência é fomentar o desenvolvimento
do Estado do Rio por meio de apoio aos microempreendedores,
sejam formais ou não, principalmente no momento de crise que
estamos atravessando. Por orientação do governador Cláudio
Castro, temos aumentado a capilaridade da AgeRio nos municípios
e permitido o acesso ao crédito de empreendedores que por vezes
não sabem que podem alavancar os seus negócios e gerar renda
por meio de financiamento sustentável.

O microempreendedor Lucas Vieira, de Miguel Pereira, Região
Centro-Sul Fluminense do estado, contou que o crédito da AgeRio
foi importante para o processo de expansão de plataforma digital
especializada em cursos profissionalizantes focados nos estudantes
do país:

- Com o apoio pude adicionar curso de Inglês para os alunos
que utilizam a plataforma. Ao todo, 90% dos recursos foram
revertidos em melhorias e ações no sistema e o restante em matérias
para a oferta do curso do idioma.

Vinicius Sarciá, presidente do Conselho de Administração da
AgeRio, afirmou que um dos principais diferenciais da AgeRio é
conhecer o empreendedor, procurar identificar as reais necessidades
e onde a Agência pode ser um diferencial na vida deles.

- O fomento aos negócios locais é fundamental para movimentar
a economia e fortalecer o desenvolvimento econômico do estado -
declarou Sarciá.

MICROEMPREENDEDORES TÊM APOIO
DA AGERIO SUPERIOR A R$ 2 MILHÕES

AgeRio (Agência de Fomento do Estado do Rio) liberou mais de R$ 2 milhões em recursos em 2021

MODA, ALIMENTAÇÃO E BELEZA
FORAM OS SEGMENTOS MAIS APOIADOS
PELA AGÊNCIA DE FOMENTO NESTE ANO
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Dados de violência doméstica são
subnotificados durante a pandemia
O estudo foi realizado pela Universidade Federal do ABC
(UFABC) e Rede Brasileira de Mulheres Cientistas (RBMC)

 O aumento do feminicídio e das concessões das medidas
protetivas são fortes indicadores de subnotificação dos casos de
violência contra as mulheres , além do próprio fenômeno da violência
doméstica . Pesquisadoras da Universidade Federal do ABC
(UFABC) e integrantes da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas
(RBMC) explicam que esses dados mostram a importância dos
serviços de proteção à mulher, que foram descontinuados com a
pandemia e poderiam interromper o ciclo da violência.

“Se a mulher não consegue relatar e obter respostas no primeiro
ciclo da violência, nos primeiros níveis desse ciclo, a gente sabe
que os quadros obviamente se agravam para feminicídio, que é o
ponto final desse círculo”, disse a professora Alessandra Teixeira.
De acordo com as pesquisadoras, em artigo divulgado pela Agência
Bori, houve aumento de 1,9% dos feminicídios e de medidas
protetivas em muitas delegacias e a diminuição de 9,9% de registros
policiais de casos de violência contra a mulher, em relação a 2019.

Em São Paulo, de janeiro a abril de 2019, foram registrados 55
casos de feminicídio no estado. No mesmo período de 2020, foram
71 registros. Em 2021, foram 53 assassinatos de mulheres em razão
do gênero, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública
(SSP). Em relação às medidas protetivas, foram mais quase 47 mil
em 2019 e mais de 52 mil registros em 2020. Nos primeiros quatro
meses de 2021, o total já ultrapassa 21 mil, a tendência, portanto, é
de crescimento para este ano.

O aumento do desemprego com a crise econômica, o maior

peso para as mulheres na divisão sexual do trabalho , o fechamento
das escolas e o acesso a outras vivências são algumas das questões
que impactam a dinâmica de vida das mulheres na pandemia e
acabam por afastá-las das redes de proteção. “Já era deficitário e
a pandemia provoca uma crise, um déficit ainda maior, aliado ao
problema econômico. Com isso a gente vai ter, sem dúvida, um
exacerbamento desse quadro [de violência]”, aponta Alessandra.

Desarticulação da rede de proteção - Carolina Gabas,
também professora da UFABC, ressalta que a medida protetiva é
fundamental, mas não garante que se está dando às mulheres a
assistência integral necessária. “A medida [protetiva] não é a única
oferta que tem que está ali. A mulher tem que ter os cuidados de
saúde para a sua integridade física, às vezes precisa ver a situação
das crianças, às vezes precisa do acolhimento sigiloso, às vezes
precisa monitorar, por exemplo, uma medida que retire do agressor
algum tipo de arma que ele porte”, exemplifica.

Ela destaca a necessidade de que as instituições atuem em
rede para promover esse atendimento. “A gente diz que é o trabalho
em rede, que envolve o sistema de Justiça, vários setores, uma
política intersetorial também, no Poder Executivo e é muito
importante que isso esteja articulado com os movimentos sociais”,
propõe. A pesquisadora destaca que as ações nos territórios
devem contar com o apoio do movimento de mulheres e outras
organizações que conseguem alcançar essas questões de forma
mais efetiva.
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 Os primeiros beneficiários do programa
Supera RJ receberam seus cartões para sacar o
auxílio, de até R$ 300,00, na quarta-feira (2).
Jackeline Oliveira da Silva, de 37 anos, foi a
primeira e recebeu o cartão diretamente do
presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André
Ceciliano (PT), e do governador Cláudio Castro.
O evento de lançamento do programa, que
pretende atingir 1,4 milhão de fluminenses,
aconteceu na quadra da escola de samba
Acadêmicos do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte
do Rio. A população já pode se cadastrar na
página oficial do programa e a retirada dos
cartões começará a partir de hoje na Região
Metropolitana do Rio e a partir de terça (8) no
Interior do Estado.

Os micro e pequenos empreendedores
também já estão aptos a se cadastrar para
receber a linha de crédito de até R$ 50 mil que
será concedida através da Agência de Fomento
do Estado do Rio (Agerio). Inicialmente, serão
investidos cerca de R$ 150 milhões para o
financiamento das linhas de crédito. As
inscrições, tanto para o auxílio emergencial
quanto para a linha de crédito, devem ser
realizadas através do site e as dúvidas podem
ser tiradas através do call center 0800 071 7474.

Criado pela Lei 9.191/21, de autoria de
Ceciliano, o programa consiste em um auxílio
emergencial de até R$ 300 para a população
fluminense e uma linha de crédito de até R$ 50
mil para microempreendedores e autônomos. No
evento, o presidente da Alerj afirmou que o
Parlamento Fluminense atuará em conjunto com
o Executivo para aumentar as receitas estaduais
e financiar programas importantes. “É necessário
ajudar as pessoas que perderam seus negócios
e empregos, toda esta parcela da população que
está passando fome. A Alerj vai sempre contribuir
com o Governo para criar condições de
financiamento. Este é um projeto coletivo,
imensamente discutido por todos os
parlamentares”, declarou.

Durante o evento, Castro explicou como
funcionará o Supera RJ. Na primeira fase, 42.569
famílias com renda mensal per capita igual ou
inferior a R$ 178,00 e inscritas no Cadastro Único
de Programas Sociais (CadÚnico) receberão o
auxílio emergencial. Estas pessoas já podem se
cadastrar na internet e retirar seus cartões a
partir deste sábado, dia 05 de junho. Já a segunda
fase atenderá as pessoas que ficaram
desempregadas durante a pandemia. O Governo
estima que mais de 315 mil pessoas terão direito
ao benefício nesta fase, que começará no dia 25
de junho. A previsão é que após o início destas
fases sejam investidos mais de R$ 86 milhões
mensais, beneficiando mais de 355 mil famílias
e cerca de 1,4 milhão de pessoas. “Este projeto
é uma grande prova que a parceria entre o
Legislativo e o Executivo é o que a população
precisa. Acredito que são necessárias duas
vacinas - uma no braço para acabar com o
problema sanitário e outra contra a fome e a
miséria. E este é um grande passo. Não há meta
maior no nosso governo que atender o povo”,
discursou Cláudio Castro.

O governador também explicou que as
entregas do cartão acontecerão em equipamentos

PRIMEIROS BENEFICIÁRIOS RECEBEM
AUXÍLIO DO PROGRAMA SUPERA-RJ

públicos e nas quadras das escolas de samba,
que disponibilizaram 810 pessoas para auxiliar
no programa. As pessoas receberão o dia, horário
e local de retirada dos cartões após a realização
dos cadastros. “Eu não posso deixar de agradecer
às escolas de samba que estão oferecendo um
apoio significativo. É muito importante, inclusive,
estarmos lançando este programa numa quadra,
que representa arte, alegria, cultura e a voz de
uma comunidade”, destacou.

Ao todo, 17 pessoas receberam os cartões
com o benefício no evento. A primeira, Jackeline
de Oliveira da Silva, contou que ela e o marido
perderam o emprego durante a pandemia. “Eu
trabalhava em loja e ele era técnico de uma
operadora de telefonia. Temos uma filha e não
vemos a hora desta pandemia passar para
retomar as nossas vidas. Infelizmente estamos
passando por muitas dificuldades e este dinheiro
vem em boa hora”, afirmou.

Auxílio emergencial - O benefício mínimo
do programa será de R$ 200 e as famílias
poderão receber R$ 50 extras por filho - num
máximo de dois. Terão direito as famílias que,
comprovadamente, tenham renda mensal per
capita igual ou inferior a R$ 178,00 e, de
preferência, que estejam inscritas no CadÚnico.
O benefício também será concedido aos
trabalhadores que perderam vínculo formal de
emprego durante a pandemia, que sigam sem
qualquer outra fonte de renda, e que ganhavam
um salário inferior a R$ 1.501,00. Todos os
beneficiários devem ser moradores do Estado
do Rio e ter idade superior a 18 anos, exceto no
caso de mães adolescentes.

A proposta proíbe o recebimento do auxílio
de forma cumulativa a outro benefício
previdenciário ou assistencial, seja este de origem
federal ou municipal. Pessoas que estejam
recebendo auxílio desemprego também não
poderão ser contempladas. O auxílio terá
validade até 31 de dezembro de 2021. Se o
benefício for concedido e não for utilizado
decorridos três meses do encerramento do
programa, a verba retornará para a conta do
Tesouro Estadual.

Linha de crédito - A linha de crédito de até
R$ 50 mil será destinada às micro e pequenas
empresas, às cooperativas e associações de
pequenos produtores, aos microempreendedores
individuais, aos profissionais autônomos, inclusive
guias de turismo e produtores culturais, aos
empreendimentos de economia popular solidária,
aos agricultores familiares e aos empreendedores
que atuem em comunidades e negócios de
impacto social. O valor deverá ser pago em até
60 meses, tendo uma carência mínima de seis a
12 meses, segundo a especificidade e o valor da
linha de crédito concedida.

A concessão acontecerá através da
AgeRio e o Executivo ficará responsável pelo
pagamento das despesas com juros
compensatórios dos empréstimos através do
Fundo Estadual de Fomento ao Microcrédito
Produtivo Orientado para Empreendedores
(Fempo).

Financiamento do projeto - Para custear
o programa foi promulgado na Alerj uma

Emenda Constitucional, também de autoria de
Ceciliano e mais 53 parlamentares, que
determina a desvinculação de 30% do saldo
dos fundos estaduais, como o Fundo de
Combate à Pobreza (FECP), para custeio do
programa. A previsão é que o FECP arrecade
R$ 5,5 bilhões em 2021.

Transparência  -  Durante o evento,
Cláudio Castro também citou as medidas de
transparência elaboradas pelo governo sobre
o programa, entre elas a publicação mensal
de um relatório sobre os benefícios. Também
estará disponível uma plataforma virtual para
o acompanhamento de deputados estaduais,
conselheiros do Tribunal de Contas e
integrantes do Ministério Público, da
Defensoria Pública, da Procuradoria Geral do
Estado e da Controladoria Geral do Estado.
Nesta plataforma estarão, em tempo real, os
índices de cadastros efetuados, benefícios
concedidos e negados, além dos cartões
entregues e não retirados.

Jackeline Oliveira da Silva foi a primeira a receber o cartão diretamente do presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT) e do governador Cláudio Castro
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Jackeline M. de Oliveira da Silva foi a primeira pessoa a receber o cartão

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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 Um muriaeense acordou milionário na
terça-feira (1º). Foi realizada na noite de
segunda-feira, dia 31, o sorteio da Quina e o
prêmio no valor de R$ 7.729.032,84 saiu para
um apostador de Muriaé/MG. Os números
sorteados foram 02-17-34-37-68. De acordo com
o site da Caixa, a aposta foi realizada em uma
Casa Lotérica na Avenida Constantino Pinto, no
Centro.

Com a poupança rendendo a 0,2% todos os
meses, o ganhador terá somete de juros, cerca
de R$ 14 mil por mês para desfrutar. E se ele
não tiver carro, poderá comprar agora 140 carros
populares zero quilômetro ou se preferir investir
em um novo imóvel, terá condições agora de
adquirir 14 apartamentos luxuosos.

A identidade do ganhador ainda é uma
incógnita. Ele acertou sozinho, as cinco dezenas
do concurso 5578. O sorteio foi realizado em
São Paulo e transmitido ao vivo pelo canal da
Caixa no youtube.

Além da aposta vencedora na faixa principal,
também saíram prêmios de R$ 5.823,52 para
cada uma das 118 apostas contempladas na
quadra.

Segundo as estatísticas, com a aposta mínima
de cinco números, o apostador tem uma chance
em 24 milhões de acertar todas elas e levar o
maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma
dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$
12, mas as chances passam a ser de uma em
quatro milhões.

Fonte : Rádio Muriaé

SORTUDO DE MURIAÉ/MG ACERTA AS CINCO
DEZENAS DA QUINA E FATURA QUASE R$ 8 MILHÕES

Aposta foi realizada em uma Casa Lotérica na Avenida Constantino Pinto, no Centro da cidade

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

 Profissionais da rede estadual de ensino,
da Secretaria de Educação (Seeduc), vão
ganhar um reforço financeiro para investir nas
aulas remotas. Publicado no Diário Oficial de
segunda-feira, dia 31, o decreto concede auxílio
tecnológico, pago em cota única no valor de
R$ 1.500,00, em folha suplementar no mês de
junho. Serão beneficiados 48 mil servidores em
um investimento total de mais de R$ 72 milhões.

O auxílio será destinado aos servidores da
carreira do magistério lotados nas unidades
escolares, nas Diretorias Regionais e na sede
da Seeduc, e também aos demais funcionários
que exercem os seguintes cargos e funções:
diretor e diretor-adjunto de unidade escolar;
secretário escolar; coordenador pedagógico;
orientador educacional; assistente operacional
escolar; agente de Acompanhamento de Gestão
Escolar; agente de pessoal; agente de leitura;
auxiliar de secretaria e professor articulador
pedagógico.

- Investir em tecnologia é um dos pilares da
estratégia da Seeduc em qualificar o ensino
fluminense. Nossos profissionais reinventaram
sua prática pedagógica durante a pandemia, e
percebemos a necessidade de garantir que eles
tivessem equipamentos atuais e ferramentas
necessárias para um ensino remoto de qualidade
- disse o secretário de Estado de Educação,
Comte Bittencourt.

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO VAI

CONCEDER AUXÍLIO
TECNOLÓGICO A 48 MIL

SERVIDORES
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PENSAMENTO DA SEMANA
 “Procure ser uma pessoa de valor, em vez de procurar

ser uma pessoa de sucesso. O sucesso é consequência”.
(ALBERT EINSTEIN)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 Por 62 votos favoráveis e duas abstenções,
a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj) aprovou em segunda discussão
a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 56/
21, de autoria original do deputado André
Ceciliano (PT), que cria o Fundo Soberano do
Estado. O objetivo deste Fundo é garantir

sustentabilidade fiscal e custear investimentos em ações
estruturantes nas áreas de saúde, educação, segurança
pública, ciência e tecnologia, e meio ambiente.

  O presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
deve mesmo se juntar a seu filho Flávio e se
filiar ao Patriota . Na terça-feira (1º), em
conversa com apoiadores, o mandatário disse
que acerto com o partido está "quase certo".
"Está quase certo. Estamos negociando. É como
um casamento, né? Programado, planejado, para

nao dar problema", disse.

  Deputados do  PSOL  entraram com ação
na Justiça Federal para anular a nomeação do
general Eduardo Pazuello ao novo cargo de
secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria
Especial de Assuntos Estratégicos (SAE) da
Presidência da República. O pedido foi
protocolado e distribuído para a 2ª Vara Federal

Cível de Brasília. As informações foram apuradas pela coluna
Janela Indiscreta , do portal Metrópoles.

  Aliás, dos quatro deputados federais do
partido responsáveis por protocolar a ação,
destaca-se David Miranda (RJ), que afirma
que o novo cargo do  ex-ministro da Saúde que
visa ocupar posto na Casa Civil não é previsto
em lei e que viola "o interesse público e à
moralidade administrativa". O pedido também

destaca o "trágico legado" deixado pela passagem no
Ministério da Saúde.

  O cadastro de linhas telefônicas pré-pagas
deverá conter a cópia digitalizada da identidade,
CPF e comprovante de residência do responsável
pela linha. É o que determina a Lei 9.294/21, de
autoria da deputada Martha Rocha (PDT),
sancionada pelo Poder Executivo e publicada no
Diário Oficial de quarta-feira (2). A medida

complementa e modifica a Lei 3.356/00, que trata do cadastro
que as concessionárias de serviços telefônicos devem manter
sobre linhas de serviços pré-pagos.

  Proposta apresentada pelo deputado
Charlles Batista (PSL) na Alerj estabelece que
pessoas vacinadas contra covid-19 podem voltar
a ir a jogos de futebol no Rio. Projeto propõe
lotação máxima de 30% da capacidade do
estádio e frequentadores deverão apresentar
comprovante de vacinação das duas doses da
vacina, uso obrigatório de máscaras e

distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, com
exceção de grupos familiares.

  O prefeito Eduardo Paes (PSD) recebeu
no maior chamego, a deputada Rosane Félix. A
moça é vice-presidente estadual do seu
novíssimo partido. Mais do que as tratativas
partidárias, Paes - que de bobo não tem nada -
aproveitou para fazer um gesto de aproximação
com o eleitorado evangélico e com a direita.

Além, claro, do bolsonarismo, que tem em Rosane uma fiel
representante no Rio.

  As concessionárias de serviços públicos
essenciais serão obrigadas a priorizar o
atendimento às pessoas com deficiência no
atendimento, instalação e restabelecimento dos
serviços. A medida abrange as empresas de
energia elétrica, água, gás, telefonia e internet.
É o que determina o projeto de lei 4.053/21, de

autoria do deputado Sérgio Fernandes (PDT), que a
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
aprovou na quarta-feira (2), em discussão única.

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

FLORDELIS
 O deputado Alexandre

Leite (DEM-SP), relator do
processo contra Flordelis dos
Santos no Conselho de Ética
da Câmara dos Deputados,
votou para que a
parlamentar perca seu
mandato . A sessão para
leitura do relatório de Leite
começou ocorreu na terça-
feira (1º)

O FUTURO DO
REPUBLICANOS

 O ex-prefeito do  Rio de Janeiro Marcelo Crivella
atraiu os bolsonaristas para o partido Republicanos com o
objetivo de derrotar Eduardo Paes - na época no DEM e
atualmente no PSD - na última eleição municipal. Não deu
certo. Esta engenharia começou a ser desmontada logo após
a derrota do bispo. No fim de 2019, começaram as articulações
nos bastidores. "Foi uma aliança de conveniência", contou um
suplente já sem esperanças de assumir o posto.

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

Marcelo Crivella deve vir como candidato
a deputado federal nas eleições de 2022
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CARLOS BOLSONARO
  O vereador Carlos Bolsonaro ainda está preso ao

Republicanos até conseguir "uma janela aberta oficial"
para acertar o seu futuro político. O que se comenta nos
grupos que abrigam filiados é que brevemente deverão
deixar o partido os vereadores Zico e Celso Costa,
atualmente muito próximos do prefeito Eduardo Paes. Quem
está com um pé fora é o bolsonarista Dr. Serginho, deputado
estadual na Alerj. A incógnita é o vereador Ulisses Marins.
Ele não sabe se fica ou sai.

Senador Flávio
Bolsonaro trocou o
Republicanos pelo
Patriotas e aguarda

definiçao de seu pai,
Jair Bolsonaro
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ALIÁS...
  A volta por cima está em andamento. O que se comenta

é que Crivella será candidato a deputado federal no ano
que vem. O retorno à política acontecerá ainda este mês. Ele
está amparado no pedido da promotora Patrícia Tavares à
Justiça Eleitoral no Rio de Janeiro pelo arquivamento do
inquérito sobre possíveis crimes eleitorais que levou o ex-
prefeito do Rio de Janeiro a ser preso preventivamente no
caso do “QG da Propina”. O próprio partido de Crivella está
contando com o retorno "triunfal".

ALIÁS E A
PROPÓSITO

  O senador Flávio
Bolsonaro anunciou esta
semana que se desfiliou
do Republicanos e
desembarcou no
Patriotas. Agora, irá
aguardar uma definição do
presidente da República, Jair
Bolsonaro, sobre qual será a
nova sigla a qual ele se
filiará.

SECRETÁRIO
ESTADUAL DE ESPORTES
 Exonerado da Secretaria de Governo, o ex-deputado

André Lazaroni vai voltar ao primeiro escalão de Cláudio
Castro (PL). Os dois se entenderam e o moço vai retomar o
cargo que ocupou durante o segundo mandato de Sérgio Cabral:
o comando de Esportes e Lazer. Ainda não há previsão de
publicação no Diário Oficial, mas o próprio governador fez o
anúncio durante o lançamento do programa Segurança Presente
em Japeri.

E, AINDA...
 Com a decisão de abrir vaga no primeiro escalão para os

deputados Vinícius Farah (Desenvolvimento Econômico)
e Max Lemos (Infraestrutura), o governador Cláudio
Castro (PL) leva mais dois pesos-pesados para o governo.
O MDB e o PSDB vão se unir ao PL de Castro para dar corpo
à mega-aliança que o moço pretende construir rumo à reeleição.
Além, claro, dos outros partidos menos cotados.

MAS...
 Curioso vai ser ver esse povo todo junto no palanque.

Ainda mais porque cada partido vai acender sua vela para
um candidato a presidente, na mesma campanha eleitoral.
Ao que tudo indica, Castro vai ter em sua campanha as presenças
de Jair Bolsonaro, Anthony Garotinho e Marcelo Crivella. Para
o bem e para o mal - acompanhados dos seguidores e da rejeição
de cada um.

AUXÍLIO TECNOLÓGICO
 Profissionais da rede estadual de ensino, da Secretaria de

Educação (Seeduc), vão ganhar um reforço financeiro para
investir nas aulas remotas. Publicado no Diário Oficial, o
decreto concede auxílio tecnológico, pago em cota única
no valor de R$ 1.500,00, em folha suplementar no mês
de junho. Serão beneficiados 48 mil servidores em um
investimento total de mais de R$ 72 milhões.

APOIO
 O Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da

AgeRio (Agência de Fomento do Estado do Rio) liberou mais
de R$ 2 milhões em recursos em 2021. Desde janeiro, 410
empreendedores receberam apoio por meio de linha de crédito
mais atrativa do que as praticadas no mercado. Os principais
segmentos contratados foram moda/vestuário, alimentação
e beleza/cosméticos. Os municípios do Rio de Janeiro, Duque
de Caxias, Nova Iguaçu, Petrópolis e Angra dos Reis lideram a
maior concentração de empreendedores que foram apoiados
pela Agência.

Deputada federal, Floderlis (Sem Partido)
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Cláudio Castro anunciou costuras políticas
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 O Dia do Leite foi comemorado na terça-
feira, dia 1º de junho, e o Governo do Estado
trabalha para que a data seja sempre lembrada
e para que o produto esteja sempre presente na
mesa da população. E, por isso, criou o programa
de fomento Rio Leite, voltado aos produtores e
conduzido pela Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.
Por meio desta linha de crédito, que faz parte da
carteira do Agrofundo e com diversos programas
voltados para o agronegócio, é possível obter
financiamentos a juros mais baixos para ampliar
a produção.

Os produtores podem investir em suas
instalações e nas melhorias das pastagens, com
limites que variam entre R$ 30 mil e R$ 70 mil,
com prazo de pagamento de até 60 meses e juros
de 2% ao ano. Segundo a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de
Janeiro (Emater-Rio), a produção do Rio de
Janeiro é de 420 milhões de litros por ano, e a
bovinocultura de leite está presente em 88 dos
92 municípios do estado, tendo aproximadamente
15 mil produtores.

- Com o programa Rio Leite, temos ampliado
a cadeia produtiva em nosso estado. Trata-se
de um setor muito importante e estamos criando
as condições para que os produtores possam
aumentar e investir na sua produção – destaca
o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.

O produtor rural Jorge Souza Crespo, de
Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense,
conseguiu acelerar sua produção com ajuda do
programa estadual. Com o financiamento, ele
executou diversos serviços para expandir e
qualificar sua produção.

- O Rio Leite veio em um momento oportuno
para ampliarmos nossa capacidade de produção
de capiaçu e da cana, por exemplo, que nos dão
um suporte na alimentação dos animais.
Realizamos análises de solo para identificação
de possíveis correções e de carências
nutricionais e para o plantio de uma nova área
de capim, abrindo assim um maior espaço para
a alimentação dos animais – conta o produtor.

PROGRAMA RIO LEITE OFERECE INCENTIVO A FIM
DE AUMENTAR A PRODUÇÃO NO ESTADO DO RIO

Fundo da Secretaria de Estado de Agricultura concede empréstimos, entre R$ 30 mil e R$ 70 mil, a juros baixos

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

O gerente do programa Rio Leite, Flaviano
Souza, explica que o trabalho para garantir o
desenvolvimento da genética e o melhor trato
dos animais gera bons resultados na produção e
uma maior produtividade de leite.

- Os investimentos de fomento são bem vastos,
indo desde o melhoramento da qualidade das
pastagens, implantação de novas áreas de forrageiras
de corte, melhoramento na estrutura de ordenha e
investimentos em irrigação – enumera o gerente.

Agrofundo - O Agrofundo é o programa de

fomento agropecuário e tecnológico da
Secretaria de Agricultura, operacionalizado pela
Emater-Rio, que oferece aos agricultores
fluminenses empréstimos a juros baixos. Ele
atende produtores de frutas, flores, mel, leite,
ovos, orgânicos e agroindústrias de base familiar.

A linha de financiamento do leite, o programa
Rio Leite, tem como objetivo o aumento da
produção e da qualidade do leite por meio do
estímulo aos produtores. Ações de assistência
técnica, incentivos tributários, estruturação da

cadeia de comercialização e introdução de
tecnologias e manejos adequados contribuem
para o desenvolvimento do setor.

Saiba como solicitar - Os produtores
fluminenses que desejam solicitar essa linha de
crédito podem fazer contato pelo seguinte e-mail:
agrofundo.rio@gmail.com. Outra opção é
procurar os escritórios da Emater-Rio da sua
região. Para consultar todos os endereços dos
escritórios locais, acesse o link: https://bit.ly/
36EIXfZ.
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 Mais de meia tonelada de alimentos – ou
mais precisamente, 517,5 kg. Este é o resultado
da solidariedade de moradores e empresas de
Campos e Macaé na campanha SESI Cidadania
Contra a Fome. Em Campos, o Centro Espírita
Doutor Hermann - primeira instituição da região
cadastrada para receber as doações – vai
distribuir parte dos 305 kg de alimentos,
arrecadados na Firjan SESI Campos, para a
comunidade no entorno do terminal pesqueiro
que fica no limite dos municípios de Campos e
Quissamã. Outra parte vem sendo convertida
em sopas para moradores de rua das áreas
centrais da cidade.

“Estamos falando de pessoas que sobrevivem
com até R$ 89 por mês, e muitas vezes não têm
condições nem de cozinhar seu próprio alimento.
É um momento crítico para todos nós, mas muito
mais para quem está nessa situação de extrema
pobreza. E é nosso dever tentar ajudar de alguma
forma, com o quanto cada um puder”, disse o
presidente da Firjan Norte Fluminense, Francisco
Roberto de Siqueira.

Há cerca de 30 anos, o Centro Espírita Doutor
Hermann distribui cestas básicas, todo primeiro
sábado do mês, na comunidade em torno de um
terminal pesqueiro no limite entre Quissamã e
Campos, a cerca de uma hora e meia do centro
de Campos. Nas cidades mais distantes da
capital, a Firjan busca parcerias com instituições
reconhecidas por sua atuação idônea e que
estejam sem pendências fiscais.

Empresas mobilizadas - Além das doações
de pessoas físicas, que podem contribuir com
qualquer quantidade de alimento, várias
empresas da região também vêm contribuindo
de diversas maneiras. Em Campos, a Morumbi,
que atua no setor metalmecânico, adquiriu 105
kg de alimentos para a campanha – num total de
305 kg arrecadados na cidade. Já em Macaé,
foram doados 212,7 kg, dos quais 127,7 kg a partir
de funcionários da Ocyan e Drill-Quip, empresas

CAMPOS E MACAÉ ARRECADAM MAIS DE MEIA TONELADA DE
ALIMENTOS NA CAMPANHA SESI CIDADANIA CONTRA A FOME

Meta é capacitar 6,4 mil professores alfabetizadores das redes municipais
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arrecadados recursos suficientes para atender
a 20.126 pessoas, num total de 5.031 cestas
básicas e 19.264 itens de alimentos não
perecíveis nas unidades Firjan SESI e Firjan
SENAI no estado.

Como doar - Só em Campos, quase 130 mil
cidadãos (129.026) vivem abaixo da linha da
extrema pobreza, sendo a sexta cidade do estado
com o pior índice. Isso equivale a quase um terço
da população campista (25,2%). Já Macaé é a
14ª cidade do estado com mais pessoas
sobrevivendo com até R$ 89 por mês, num total
de mais de 35 mil moradores (35.185). Em todo
o estado são 2,6 milhões de pessoas nessa
situação - o equivalente a 15,1% da população
fluminense. O levantamento foi feito pela Firjan
com base nos dados do Ministério da Cidadania.

A campanha SESI Cidadania Contra a Fome
é uma mobilização da Firjan SESI em parceria
com Viva Rio, o Movimento União Rio e
Caminhão da Misericórdia, da obra Olhar
Misericordioso. Para contribuir com a campanha,
basta acessar o site firjan.com.br/
sesicidadaniacontrafome e fazer a doação de
qualquer quantia via PIX ou transferência
bancária. A Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro ainda vai doar uma cesta
básica por cada um dos colaboradores que
realizar doação.

Pessoas físicas que optarem por doar
alimentos também têm a opção de ir às unidades
da Firjan do Norte Fluminense: Firjan SESI
Campos (Avenida Bartolomeu Lisandro, nº 862
- Parque Jardim Carioca, Guarus) e Firjan SESI
Macaé (Alameda Etelvino Gomes, nº 155 -
Riviera Fluminense). A campanha também segue
arrecadando nas unidades do Noroeste
Fluminense: Firjan SESI Santo Antônio de Pádua
(Avenida João Jasbik, nº 740 – Aeroporto) e Firjan
SENAI SESI Itaperuna (Rua Dep. José de
Cerqueira Garcia, nº 883 - Presidente Costa e
Silva).

que mobilizaram seus colaboradores em torno
da causa.

Outras empresas vêm contribuindo com
publicidade: a Inter TV, afiliada da Rede Globo,
está divulgando a iniciativa, sem custos, nos
intervalos comerciais da emissora nas regiões
dos Lagos, Serrana, Noroeste e Norte
Fluminense. Já a fábrica de pneus Michelin e a
siderúrgica Ternium fizeram um convênio com

a Firjan, por meio do qual colaboradores estão
doando diretamente na plataforma da campanha.
A própria Firjan, além de mobilizadora, também
acrescenta uma cesta básica para cada
colaborador que fizer a primeira doação.

Dover Roll, Granfino, Utsch do Brasil,
Multimetais, Empório Mega, Sal Cisne,
Lankhorst e diversas outras também estão entre
os participantes. Até na terça-feira (1º), foram
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 Fortalecer a primeira etapa do Ensino
Fundamental para qualificar a educação
fluminense pelos próximos 15 anos. Esse é o
objetivo do Rio+Alfabetizado, programa de
formação do Governo do Estado que vai
capacitar 6,4 mil professores alfabetizadores
das redes municipais. A iniciativa foi lançada
na segunda-feira, dia 31, no Palácio
Guanabara, sede do Executivo fluminense.

- Estamos investindo na ponta da educação
para que essas crianças cheguem mais bem
preparadas no Ensino Médio. Além de
capacitações como a do Rio+Alfabetizado,
planejamos usar os recursos não gastos em
2020, por conta da pandemia da Covid-19, nos
próximos anos. Vamos construir 30 escolas,
reformar todas as 1,2 mil unidades e fortalecer
o uso de tecnologia. Tudo isso para preparar
os estudantes para uma vida mais digna, com
mais chances no mercado de trabalho -
ressaltou o governador Cláudio Castro.

O programa de atualização dos docentes
contará com investimento de R$ 6 milhões.
De acordo com o secretário de Estado de
Educação, Comte Bittencourt, o
Rio+Alfabetizado fará a diferença na jornada
escolar de toda uma geração. Cada cidade,
exceto a capital, poderá aderir ao projeto por
meio de um convênio.

- Nós vamos investir recursos nessa
formação numa articulação com os municípios
que fará a diferença na qualificação do docente
alfabetizador e, por consequência imediata,
nossas crianças. Se avançarmos
adequadamente na questão do letramento,
daqui a 15 anos teremos uma geração inteira
beneficiada no estado do Rio de Janeiro -
explicou.

Cursos - No programa, serão oferecidos
cursos de extensão e de especialização,

GOVERNO DO ESTADO LANÇA O
PROGRAMA RIO+ALFABETIZADO

Meta é capacitar 6,4 mil professores alfabetizadores das redes municipais do Ensino Fundamental
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independentes e complementares. As
capacitações serão oferecidas a professores
alfabetizadores que estejam em regência de
turmas de 1º ano do Ensino Fundamental.

O curso de extensão terá 180 horas e 10

meses de duração, sendo dirigido aos
alfabetizadores com qualquer nível de
escolaridade. Já o de especialização vai ter
360 horas e será voltado a docentes que
possuam nível superior completo.

A formação levará em conta a diversidade;
as demandas e experiências dos educandos;
a organização e os contextos educacionais de
cada localidade; a realidade social; e as
particularidades das diferentes regiões.


