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Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Itaperuna fecha a semana vacinando pessoas
com 43 anos e ja começa na segunda-feira, dia 19, vacinando pessoas com idade de 42 anos ou mais

SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPERUNA FECHA
A SEMANA VACINANDO PESSOAS COM 43 ANOS

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da
Prefeitura de Itaperuna está acelerando o
calendário de vacinação contra a Covid-19 no
Município. Nessa semana foram aplicadas a 1ª
dose do novo calendário de vacinação, que
começou na segunda-feira (12) com pessoas com
47 anos sendo vacinadas e terminou na sexta-
feira (16), com a vacinação de pessoas com 43
anos. Na segunda-feira, dia 19, o calendário segue
com a idade de 42 anos. Estão sendo aplicadas
também a 2ª dose da vacina, seguindo o
cronograma de vacinação, bem como os protocolos
de segurança da Organização Mundial da Saúde
(OMS). O novo calendário de vacinação
elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde da
Prefeitura de Itaperuna mostra que a campanha
segue forte até o dia 30 de julho, alcançando
pessoas com 35 anos de idade. PÁGINA 3
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 Funcionária de uma clínica de Campos, a
fisioterapeuta Cintia Ferreira Nogueira contraiu
Covid-19 em agosto do ano passado. Aos 33
anos e sem comorbidades, ela ficou internada
num Centro de Tratamento Intensivo onde
chegou a ser intubada, numa luta pela vida que
durou 41 dias. Mas a batalha para superar em
definitivo a doença continua até hoje, quase um
ano depois de contrair o Coronavírus. O caso
mostra que para a sociedade superar a
pandemia é preciso ir além da vacinação,
restabelecendo a força produtiva em sua
plenitude. Por isso, a Firjan SESI desenvolveu
o Programa de Reabilitação Pós Covid-19 para
apoiar os trabalhadores das empresas – de todos
os tipos e tamanhos – a retomarem plenamente
as rotinas de trabalho. PÁGINA 8

PROGRAMA AJUDA TRABALHADORES A SE
REABILITAREM DE SEQUELAS DA COVID-19

Programa de Reabilitação Pós Covid-19 da Firjan SESI está disponível em todas as unidades
do estado e são oferecidas condições especiais para indústrias e empresas associadas à Firjan

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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RESENDE PRODUZ PRIMEIRO CAMINHÃO
ELÉTRICO DESENVOLVIDO NO BRASIL

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET A Volkswagen Caminhões e Ônibus, instalada no
município de Resende, região Sul Fluminense, lançou o primeiro
caminhão elétrico totalmente projetado e desenvolvido no país.
Ao todo, a companhia investiu R$ 150 milhões no
desenvolvimento do modelo e em seu complexo produtivo.

- Com a produção do veículo elétrico, o Rio de Janeiro reforça
o seu papel de pioneirismo no setor de energia e torna-se o
principal centro de eletromobilidade da América Latina –
destacou o governador Cláudio Castro.

A AmBev foi responsável pelo grande primeiro pedido do
caminhão elétrico, com mais de 1.600 veículos a serem entregues
até 2023, sendo as 100 primeiras até outubro deste ano. Outras
empresas já fecharam parceria para adquirir o caminhão 100%
elétrico, dentre elas, Coca-Cola e JBS.

- Todo caminhão da Volkswagen que roda no mundo, nasce
no Rio de Janeiro. E agora, os primeiros caminhões elétricos
são fabricados 100% no Estado - comemorou o secretário de
Desenvolvimento Econômico Vinicius Farah.

No fim do ano passado, a Volkswagen Caminhões e Ônibus
havia anunciado o maior ciclo de investimentos de sua história
no Rio de Janeiro, R$ 2 bilhões no período de 2021 a 2025. Em
reunião com o governo, no início de julho, a montadora reforçou
o compromisso com o estado.

- Sem dúvida, acertamos em cheio ao estabelecer a fábrica
no Rio de Janeiro e inaugurar um novo polo automotivo para o
país. E vamos continuar investindo no estado por muito tempo –
ressaltou, na ocasião, o diretor de Relações Governamentais e
Institucionais da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Marco Saltini. Investimento é de R$ 150 milhões, e Estado do Rio se torna maior centro de eletromobilidade da América Latina

CURSO GRACURSO GRACURSO GRACURSO GRACURSO GRATUITTUITTUITTUITTUITO O O O O AJUDAJUDAJUDAJUDAJUDA JOA JOA JOA JOA JOVENSVENSVENSVENSVENS
A CONSEGUIR O PRIMEIRA CONSEGUIR O PRIMEIRA CONSEGUIR O PRIMEIRA CONSEGUIR O PRIMEIRA CONSEGUIR O PRIMEIRO EMPREGOO EMPREGOO EMPREGOO EMPREGOO EMPREGO
 Uma parceria entre o Governo do Estado do Rio, por meio

da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações
Internacionais, com a Procter & Gamble e com a Organização
Não-governamental Instituto PROA oferece oportunidades de
desenvolvimento e empregabilidade para jovens de baixa renda.
O objetivo é ajudar a formar e inserir 6 mil jovens no mercado de
trabalho.

–É um orgulho ter a P&G e o Instituto PROA promovendo a
inclusão produtiva do jovem fluminense no mercado de trabalho.
Temos certeza de que essa parceria apoiará a todos os jovens
que buscam o primeiro emprego – afirma o Governador do Estado
do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

No primeiro mês da iniciativa, foram cadastrados 1.700 jovens
que irão se aperfeiçoar para o mercado de trabalho e se conectar
com vagas de emprego.

–Conduziremos ao menos mil jovens a vagas em empresas
parceiras do PROA, em municípios do Estado e na própria P&G
– explica a presidente da P&G no Brasil, Juliana Azevedo.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa
ajudando a inserir os formados no mercado de trabalho.

– A presença de profissionais qualificados é fundamental para
novas atrair empresas e investimentos. Quanto maior a capacitação,
maior a produtividade e a competitividade do Estado – explica o
secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinícius Farah.

No programa, os jovens de 17 a 22 anos que concluíram o
Ensino Médio em escolas públicas e que buscam seu primeiro
emprego, têm acesso gratuito à plataforma on-line que oferece
100 horas de aulas com orientação e apoio de tutores em encontros
semanais ao vivo. Ao final, os alunos que concluírem estarão
aptos para participarem de processos seletivos para vagas de

posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos recebem
certificado de conclusão emitido pelo PROA e têm acesso a vagas
de emprego disponíveis no mercado.

- Estamos muito felizes em conectar esses jovens a
oportunidades para entrarem no mercado de trabalho.
Entrevistamos mais de 70 empresas com o objetivo de entender
as reais demandas, assim como as competências necessárias para
os jovens estarem preparados para o início de carreira. Vai ser
incrível ver esses mais de 1.700 jovens do Rio transformarem
suas vidas - afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.

As inscrições para as turmas de setembro já estão abertas no
site: https://plataforma.proa.org.br/. São 2.800 vagas disponíveis.
Para participar é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando
ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e
morar no Estado do Rio de Janeiro.
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SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPERUNA FECHA
A SEMANA VACINANDO PESSOAS COM 43 ANOS

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET A Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
da Prefeitura de Itaperuna está acelerando o
calendário de vacinação contra a Covid-19 no
Município. Nessa semana foram aplicadas a 1ª
dose do novo calendário de vacinação, que
começou na segunda-feira (12) com pessoas
com 47 anos e terminou na sexta-feira (16),
com pessoas de 43 anos que receberam a 1ª
dose da vacina contra a Covid-19.

Na segunda-feira, dia 19 de julho, o
calendário segue com a idade de 42 anos. Estão
sendo aplicadas também a 2ª dose da vacina,
seguindo o cronograma de vacinação, bem
como os protocolos de segurança da Organização
Mundial da Saúde (OMS). Como mostra o novo
calendário de vacinação (foto abaixo da matéria),
a campanha segue forte até o dia 30 de julho,
alcançando pessoas com 35 anos de idade.

A Secretaria Municipal de Saúde de
Itaperuna continua mantendo o Centro de Saúde
Dr. Raul Travassos para vacinação de gestantes
ou puérperas com ou sem comorbidade, no
horário das 8h às 15h. No Centro Poliesportivo
de Itaperuna, a SMS está vacinando das 8h às
14hs. Podem ser vacinados no Poliesportivo,
mulheres amamentando até 12 meses (com
laudo médico comprobatório); pessoas com
comorbidades na faixa etária de 18 anos ou
mais com apresentação de laudo médico e junto
a receita de medicamentos; pessoas com
deficiência permanente com 18 anos ou mais,
com apresentação obrigatória de laudo médico
ou Cadastro  no BPC – Benefício de Prestação
Continuada; profissionais da área da Saúde que
atuam no Município de Itaperuna com 18 anos
ou mais além, dos profissionais da área da
Educação, que atuam no Município de Itaperuna
(Ensino Fundamental, Médio e Superior, além
do Ensino Profissionalizante). É obrigatório a
apresentação da declaração da Instituição de
Ensino que comprove a atuação do profissional,
ou a apresentação do contracheque.

Alerta – A SMS de Itaperuna alerta para
toda a população que a 2ª dose da vacina contra
a Covid-19 também está disponível (banner ao
lado) e está sendo aplicada de forma ágil e com
segurança, para atender a todos, sempre
seguindo os protocolos da OMS. Com
profissionais qualificados, a vacinação segue na
semana que vem e a meta é imunizar o maior
número de pessoas possíveis.

Antecipação da 2ª dose da
AstraZeneca  - O Governo do Estado
autorizou todos os municípios fluminenses a
anteciparem de 12 para oito semanas a
aplicação da segunda dose da vacina
Astrazeneca. A decisão foi tomada em
conjunto com o Conselho das Secretarias
Municipais de Saúde (Cosems). Segundo o
Governo do Rio, foram levados em consideração
aspectos como a quantidade de doses que as
cidades já têm em estoque para completar o
esquema vacinal da população e a entrada de
novas variantes da Covid-19 no estado.

 Calendário Único – A Secretaria de
Estado de Saúde (SES) publicou a terceira
edição do Calendário Único de Vacinação
contra Covid-19 do Estado. A nova edição
acelera as datas de vacinação dos grupos por
faixa etária, prevendo o término da aplicação
da primeira dose até o fim de agosto. O

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Prefeitura de Itaperuna fecha a semana vacinando pessoas
com 43 anos e ja começa na segunda-feira, dia 19, vacinando pessoas com idade de 42 anos ou mais

Calendário Único em vigor foi pactuado com
o Conselho de Secretários Municipais de
Saúde (Cosems), com o objetivo de
padronizar as ações de imunização nos 92

municípios do estado. O calendário respeita
as especificidades de cada município. Assim,
algumas cidades podem estar um pouco mais
adiantadas que outras, mas há uma faixa

etária a ser vacinada em períodos específicos.
Novas pactuações poderão ser realizadas
conforme a velocidade da chegada das
vacinas ao estado.
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 Em meio à redução de sua base
eleitoral mais fiel e sem segurança jurídica
para se filiar ao Patriota, que vive disputas
internas, o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) busca uma alternativa em siglas que
o apoiam no Congresso, como PP, PL e
Republicanos, para disputar a reeleição. O
PTB de Roberto Jefferson e siglas nanicas
como PTC e PMB não foram descartadas.
O plano original era se filiar ao Patriota para
ter o controle dos diretórios estaduais e da
maioria da executiva nacional.

A legenda, por sua vez, buscaria com a
filiação de Bolsonaro ampliar a bancada de
deputados federais em 2022 e, assim, superar
a cláusula de barreira e angariar maior fatia
do fundo partidário.

O senador Flávio Bolsonaro (RJ), que se
filiou ao Patriota no fim de maio para abrir
caminho à entrada do pai, já admite uma
possível saída da sigla. Segundo Flávio, a
ideia é que Bolsonaro já esteja numa nova
legenda neste ano. O prazo de filiação para
disputar as eleições vai até abril de 2022.

“Estamos avaliando alternativas como PP,
PL e Republicanos. Não seria o que

JAIR BOLSONARO BUSCA PARTIDO PARA
DISPUTAR REELEIÇÃO E AINDA MIRA TRÊS SIGLAS

Disputas internas no Patriota
dificultam a filiação do presidente,

que enfrenta ainda redução de
sua base eleitoral mais fiel

FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET

queríamos inicialmente, que era o presidente
ter um partido para chamar de seu. Mas, por
outro lado, tem a vantagem de já estar em
um partido maior, com mais tempo de
televisão e fundo partidário, para disputar a
eleição. A decisão está com o presidente”,

disse Flávio ao Globo, ressaltando que o
Patriota ainda é uma opção.

Além da dificuldade partidária, Bolsonaro
enfrenta um revés em sua popularidade entre
seus apoiadores mais fiéis.  O grupo
identificado como “heavy” pelo Datafolha —

aquele que votou em Jair no segundo turno
de 2018, aprova o governo e acredita nas
declarações do presidente — saiu do pico de
17% em agosto de 2020 para 11% do total
no último levantamento, divulgado na semana
passada.

Roberto Jefferson (PTB) e Jair Bolsonaro (sem partido) em recente reunião política
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PENSAMENTO DA SEMANA
 “Que continuemos a nos omitir da política é

tudo o que os malfeitores da vida pública mais
querem”. (BERTOLT BRECHT)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse
em entrevista ao UOL que acredita que o atual
presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido),
não chegará ao segundo turno da eleição presidencial
em 2022. "Fazendo uma análise das últimas
pesquisas, todas ela mostram um queda crescente
na avaliação do governo. Isso dá um caldo suficiente

para nós afirmamos que é muito grande a chance dele não ir
para o segundo turno", disse Kassab.

 Aliás, o PSD de Kassab deve lançar candidatura
própria para o pleito presidencial em 2022: o atual
presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-
MG). Foi formulado o convite para que Rodrigo
Pacheco se filie ao PSD para que ele seja nosso
candidato a presidente (...) Ele ainda não respondeu,
mas entendo que ele vai, sim, se filiar e ser o nosso

candidato", disse. Segundo Kassab, o presidente do Senado tem
"boa formação no campo da moral" e nos últimos anos "abraçou
a vida pública", além de ter "vocação para a política".

 Os carros estacionados em locais proibidos não
poderão mais ser rebocados na presença do
proprietário ou motorista. É o que determina a Lei
9.351/21, de autoria do deputado Samuel Malafaia
(DEM), sancionada pelo governador Cláudio Castro
e publicada no Diário Oficial. A medida valerá
mesmo quando o veículo estiver guinchado ou em

cima do reboque e, caso o motorista comprove que a liberação
do automóvel não foi permitida, o proprietário não será
obrigado a pagar a diária de permanência no depósito público.
A medida prevê como provas fotografias e vídeos do momento
do içamento do veículo.

 A despeito das especulações sobre o AGU
André Mendonça para a vaga do ex-ministro
Marco Aurélio Mello, e das futuras vagas para o
Supremo Tribunal Federal que serão abertas até
2026, avança no Congresso Nacional um projeto
que tenta frear o poderio presidencial na indicação
de nomes para a Corte. A PEC do STF,

apresentada em dezembro de 2019 pelo deputado federal
Paulo Ganime (NOVO-RJ), já tem relatora na CCJ, a
deputada Carol de Toni (PSL-SC).  A PEC 225/19 propõe
mais rigor nos critérios e indicação ao Supremo. Um deles é
o indicado ser juiz de segunda instância ou advogado com
pelo menos 10 anos de prática e mestrado na área jurídica.

 Com base eleitoral no Rio, onde faz política há
cerca de 30 anos, o que lhe garantiu um mandato de
vereador e sete de deputado federal, além de projeção
para conquistar a Presidência da República, Jair
Bolsonaro é responsável por medida que pode
provocar enorme dano aos interesses da economia
fluminense. Ele vetou o artigo do projeto de lei de

privatização da Eletrobrás que proibia a transferência da estatal e
de suas subsidiárias do estado de origem. A decisão de Bolsonaro
pode provocar a perda de 5.000 empregados diretos no Rio, que
sedia a holding e outras três subsidiárias: Furnas, Eletronuclear e
Cepel, o centro de pesquisas em eficiência energética.

 O Governo do Estado está preparando um pacote
de obras que deve turbinar a administração estadual
a partir do segundo semestre. Elaborado pelo
secretário de infraestrutura e obras, Max Lemos,
a iniciativa prevê a imediata tomada de preço de
100 obras por todo estado, com custo aproximado
de R$ 200 milhões. “Vamos iniciar rapidamente
um movimento de transformação de todo o

estado. De Campos a Itatiaia, passando pela capital, vamos
dar inícios a projetos importantes para melhorar a vida do
povo fluminense”, afirmou Max.

 Tramita na Alerj projeto de lei de autoria do
deputado Filipe RR Soares (DEM) que obriga o
Estado a distribuir dispositivo de segurança conhecido
como botão do pânico para mulheres que sofreram
violências domésticas amparadas por medidas
protetivas. Ao ser acionado, o botão do pânico emitirá
um alarme diretamente na Delegacia de

Atendimento à Mulher, que enviará uma viatura ao local também
indicado pelo dispositivo.E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com

MAIS UM ALVO
DE PRIVATIZAÇÃO

 Este ano os  Correios completaram 358 anos. Poucas
empresas podem ostentar este feito. A história da empresa
se confunde com o estado do Rio de Janeiro. Se não fosse o
esforço dos pioneiros, as cartas da princesa Leopoldina e de
José Bonifácio não chegariam a Dom Pedro I, o que culminou
na Proclamação da Independência. O país deve aos bravos
carteiros o início de tudo. Hoje, em média, são entregues
15,2 milhões de objetos postais por dia, sendo 13,7
milhões de correspondências e 1,5 milhão de
encomendas nacionais e internacionais. Para garantir
esse volume de entregas, os carteiros percorreram a
pé, de bicicleta, carro e barco um total de 1.302.766
km por dia, o equivalente a 33 voltas ao redor da Terra.
Sem saber ao certo sobre o futuro da empresa, se será
mesmo privatizada ou não, os funcionários vivem
incertezas.

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

Funcionários dos Correios vivem na incerteza
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CAMINHO INDEFINIDO
 Após o prefeito Waguinho, de Belford Roxo assumir a

presidência estadual do PSL na última semana, os deputados
Rodrigo Amorim (estadual) e Felicio Laterça (federal) lideram
uma frente com outros integrantes para resistirem ao novo
comando da legenda e continuarem por ali. Ao mesmo tempo,
o governador Cláudio Castro tem sondado Amorim toda
hora para que ele vá para o PL.

CRÉDITO PARA
MUNICÍPIOS FLUMINENSES
 A AgeRio assinou convênio do Programa de

Microcrédito Produtivo Orientado com os municípios de
Italva e Itaboraí. O mesmo já aconteceu nos municípios de
Areal, Cambuci, Cachoeiras de Macacu, Conceição de Macabu,
Engenheiro Paulo de Frontin, Iguaba Grande, Miguel Pereira,
Natividade, Petrópolis, Porto Real, Quatis, Rio Bonito, Rio das
Flores, São Gonçalo, Silva Jardim, Tanguá, Vassouras e Volta
Redonda.

ORÇAMENTO
DE R$ 80 MILHÕES

 O PSL do Rio, agora presidido pelo prefeito de Belford
Roxo, Waguinho, tem a expectativa de eleger as maiores
bancadas para a Câmara Federal e para Assembleia
Legislativa. O otimismo provém de dois fatores
considerados estratégicos no jogo eleitoral: terá o maior
tempo de televisão e o maior fundo partidário para as
eleições. Contas iniciais indicam que a seção fluminense do
partido terá a bolada de R$ 80 milhões para gastar nas
eleições. O montante será distribuído entre os candidatos a
deputado federal (R$ 60 milhões) e a candidatura
majoritária (R$ 20 milhões). A tendência predominante no
PSL é apoiar a reeleição de Cláudio Castro.

ALIÁS...
 A pressão dos Ministérios da Economia e das

Comunicações é grande para que a Câmara vote logo o
projeto de Lei 591/2021, que abre caminho para a
privatização dos Correios. Como a proposta recebeu 280
votos favoráveis e 165 contrários à medida, a decisão facilita
que a proposta seja votada diretamente no plenário, sem
necessidade de apreciação pelas comissões legislativas. Ainda
não há data para a análise do mérito do texto. Do ponto de
vista do conteúdo, o PL libera o Poder Executivo para converter
a estatal, que hoje está 100% nas mãos do poder público, em
uma sociedade de economia mista. O destino dos Correios
interessa ao Rio de Janeiro, já que muitos funcionários estão lotados
no estado, onde a empresa foi fundada ainda no Império.

FLORDELIS
 Nesta terça-feira (13), a Comissão de Constituição e

Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados rejeitou o recurso
da deputada federal Flordelis (PSD-RJ) contra a cassação
de seu mandato por 47 votos a zero. A perda do mandato
de Flordelis foi aprovada no Conselho de Ética, no último dia
8, por 16 votos a um. A decisão, no entanto, ainda precisa ser
votada no plenário da Câmara e, para que seja mantida, precisa
da maioria absoluta dos deputados, ou seja, de pelo menos 257
deles, em votação aberta. O presidente da Casa, Arthur
Lira (PP-AL), disse ainda não ter prazo para pautar a
solicitação.

Waguinho é o noco presidente do PSL do Rio
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EVASÃO ESCOLAR
 O Rio de Janeiro poderá instituir uma Política

Estadual de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar.
Proposto pela deputada Adriana Balthazar (Novo), o projeto
de lei em tramitação na Alerj vai ajudar atacar os números
alarmantes divulgados, na terça-feira (13), pelo Banco Mundial:
172 mil crianças e adolescentes de 6 a 17 anos pararam de
estudar só no primeiro ano da pandemia. O texto, que deve ser
votado em plenário após o recesso parlamentar, estabelece
uma série de princípios e ações para implementar políticas
públicas voltadas para evitar que as crianças abandonem as
salas de aula.

Deputada Adriana Balthazar (Novo)
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 O governador Cláudio Castro lançou, na
quarta-feira (14), ao lado da primeira-dama
Aneline Castro, o programa Laços –
Maternidade Segura. A iniciativa prevê o
repasse de mais de R$ 150 milhões anuais para
custeio e investimento nas unidades
cadastradas. Dos 70 municípios que têm
maternidade municipal, 53 já aderiram ao
programa. Os valores referentes ao projeto
serão retroativos ao mês de janeiro e o apoio
financeiro garante a qualidade do atendimento
durante o parto. O investimento vai permitir a
abertura de novos leitos, e também a
qualificação do serviço já existente, tanto para
parto de risco habitual quanto para alto risco.
Além disso, serão oferecidos às mulheres kits
com mochila, roupas, mantas e toalhas para o
bebê, além de camisa para amamentação e um
sling, um tecido utilizado para carregar bebês
junto ao corpo de um adulto, e óleos para
massagem e hidratação.

- O cuidado com a mulher deve ser algo
pensado em primeiro plano. Nesse processo de
retomada do Rio, em que falamos tanto de
desenvolvimento econômico, a gente não podia
deixar de ter uma política eficaz para a mulher
e seu bebê. Estamos focados nas questões
hospitalares, de saúde de um modo geral, e vejo
esse programa com muita alegria, pois tenho
certeza que a mulher vai se sentir mais cuidada
e acolhida – destacou o governador Cláudio
Castro.

O secretário de Estado de Saúde, Alexandre
Chieppe, ressaltou a importância de ações que
tratem das gestantes e puérperas.

- Queremos garantir a qualidade do
atendimento no principal momento da mulher,
que é o nascimento do seu filho. Esse apoio
financeiro é importante não só para abertura
de novos leitos, mas também a qualificação do
serviço já existente, o que fará toda a diferença

GOVERNO DO ESTADO LANÇA PROGRAMA DE
APOIO FINANCEIRO ÀS MATERNIDADES NO RJ

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Medida prevê o repasse de mais de R$ 150 milhões anuais para as unidades cadastradas

– afirmou.
Entre os indicativos de qualidade exigidos

pelo programa, estão estão aumento do
percentual de partos normais, garantia de
que o recém-nascido exposto ao HIV faça
exame de carga viral, aplicação da vacina

BCG na maternidade, garantia à gestante
de um ou uma acompanhante de livre
escolha durante toda a internação e o
registro civil do bebê realizado antes da alta
hospitalar.

Para aderir ao programa, os municípios

deverão assinar um termo de adesão e ainda
se comprometerem a enviar quinzenalmente
uma planilha de monitoramento de crianças
nascidas expostas ao HIV ou à sífilis e
inserirem os leitos de alto risco no sistema
de regulação estadual.



PÁGINA 817 DE JULHO DE 2021 O ITAPERUNENSE

wwwwwwwwwwwwwww.oita.oita.oita.oita.oitaperperperperperunenseunenseunenseunenseunense.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br

 O presidente da Alerj, André Ceciliano,
almoçou na semana passada (quinta-feira, dia
8), com um grupo de lideranças políticas
interessado no debate sobre o futuro do estado
do Rio.

Participaram do encontro o deputado federal
Paulo Ramos (PDT), o deputado estadual Noel
de Carvalho (PSDB), o ex-deputado Luiz
Alfredo Salomão, o ex-prefeito Saturnino
Braga, o economista Mauro Osório e o
conselheiro do Clube de Engenharia Luiz
Edmundo.

No cardápio, uma avaliação dos avanços do
processo legislativo nos últimos anos e o futuro
do estado do Rio.

O grupo fez também uma análise da situação
econômica do estado e reconheceu a liderança
de André Ceciliano na presidência da Alerj
como elemento decisivo para a retomada da
economia fluminense.

ANDRÉ CECILIANO RECEBE LIDERANÇAS
PARA DISCUTIR O FUTURO DO ESTADO DO RIO
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Grupo fez uma análise da situação econômica do estado e reconheceu a liderança de André Ceciliano

 Funcionária de uma clínica de Campos,
a fisioterapeuta Cintia Ferreira Nogueira
contraiu Covid-19 em agosto do ano passado.
Aos 33 anos e sem comorbidades, ela ficou
internada num Centro de Tratamento Intensivo
onde chegou a ser intubada, numa luta pela vida
que durou 41 dias. Mas a batalha para superar
em definitivo a doença continua até hoje, quase
um ano depois de contrair o Coronavírus.

“Fiquei tão fraca que não conseguia sequer
segurar uma caneta”, conta Cintia. “Desenvolvi
diabetes e, após a internação, não conseguia
nem ir ao banheiro sozinha, de tão cansada.
Tive que reaprender tudo. Só voltei ao trabalho
em janeiro deste ano, mas ainda assim
precisava da ajuda dos colegas. E até hoje sinto
sequelas: uma dor e dormência no pé que me
obrigam a tomar remédio diariamente.

O caso mostra que para a sociedade superar
a pandemia é preciso ir além da vacinação,
restabelecendo a força produtiva em sua
plenitude. Por isso, a Firjan SESI desenvolveu
o Programa de Reabilitação Pós Covid-19 para
apoiar os trabalhadores das empresas – de todos
os tipos e tamanhos – a retomarem plenamente
as rotinas de trabalho. O atendimento conta com
etapas presenciais e on-line: num primeiro
momento, o paciente será consultado por um
clínico geral e um psicólogo, e depois
encaminhado a especialidades diversas como
fisioterapeutas, nutricionistas e profissionais de
educação física, por exemplo.

“Além do cuidado da Firjan SESI, as
empresas que fizerem adesão ao programa
terão um atendimento personalizado. Cada
trabalhador terá ações desenvolvidas de acordo
com suas necessidades individuais”, afirma
Noélly Mercer, coordenadora de Promoção de
Saúde da Firjan SESI.

Segundo especialistas, entre as sequelas
mais comuns estão dificuldade respiratória,
cansaço, perda de movimento, coordenação
motora e complicações cognitivas e psíquicas,
além de lapso de memória, entre outras, que
podem durar meses e precisam ser tratadas.

Pesquisa publicada no Journal of the
American Medical Association (JAMA), mostra
que 87% das pessoas entrevistadas relatam ter
algum dos sintomas da doença, seja cansaço
ou problemas respiratórios, mesmo após meses
da cura. Além disso, dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS) indicam que uma em
cada quatro pessoas pode permanecer com
sintomas da Covid-19 até cinco semanas depois
de testar positivo, e outros casos apontam

PROGRAMA DA FIRJAN SESI AJUDA TRABALHADORES
A SE REABILITAREM DE SEQUELAS DA COVID-19 NO RJ

sintomas mesmo após 3 meses. O Hospital
da Universidade College London (UCLH), no
Reino Unido, que há um ano estuda e atende
pacientes com sequelas da Covid-19, vem
chamando essa doença pós-viral de “síndrome
pós-covid”.

Além de disfunção física e psicológica, o
Coronavírus pode deixar sequelas

duradouras, como dificuldade para respirar,
para falar ou para engolir, além de fadiga,
falta de apetite e diminuição do olfato. Em
alguns casos mais severos, a doença provoca
a redução de até 30% da capacidade da
função pulmonar, o que dificulta ou até
impede o processo de retomada das
atividades de trabalho e lazer.

O Programa de Reabilitação Pós Covid-
19 da Firjan SESI está disponível em todas
as unidades do estado, e são oferecidas
condições especiais para indústrias e
empresas associadas à Firjan. Outras
informações no link: https://www.firjan.com.br/
sesi/empresas/qualidade-de-vida/estilo-de-vida/
reabilitacao-covid19.htm

Programa de Reabilitação Pós Covid-19 da Firjan SESI está disponível em todas as unidades
do estado e são oferecidas condições especiais para indústrias e empresas associadas à Firjan
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 O programa SuperaRJ alcançou, nessa
semana, a marca de mais de R$ 21 milhões em
créditos concedidos a cerca de 1,6 mil micro e
pequenos empresários. A AgeRio (Agência
Estadual de Fomento) liberou os financiamentos
para microempreendedores individuais,
autônomos e profissionais informais; e para
micro e pequenas empresas. No total, o
Governo do Estado vai conceder R$ 300
milhões por meio do SuperaRJ nos próximos
meses.

 - São pequenos empresários que vão
manter os seus negócios e ampliar os
investimentos. Estamos ajudando,
principalmente, aos informais, autônomos e
microempreendedores que passaram muita
dificuldade na pandemia. É um importante
marco alcançado em pouco mais de um mês
do lançamento do programa. É mais um exemplo
de como o empreendedor precisa do apoio do
governo no momento da retomada após a crise.
Estamos ajudando a movimentar a economia,
recuperar negócios e fomentar novos
empreendimentos - ressaltou o governador
Cláudio Castro.

Entre os principais segmentos já
beneficiados pelo SuperaRJ estão: comércio
varejista de artigos do vestuário, lanchonetes,
restaurantes, manicure/pedicure,
cabeleireiro(a), costureiro(a), materiais de
construção em geral. Em todo o Estado do Rio
de Janeiro, as 10 cidades fluminenses que mais
tiveram contratos aprovados foram Rio de
Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São
Gonçalo, Belford Roxo, Niterói, Nova Friburgo,
São João de Meriti, Petrópolis e Cabo Frio.

 - O governo tem um olhar especial para os
micro e pequenos empreendedores afetados
pela pandemia. Estamos trabalhando na
recuperação da economia fluminense por meio

SUPERARJ: MAIS DE R$ 21 MILHÕES EM CRÉDITOS
CONCEDIDOS A MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS
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Financiamento da AgeRio ajudaram a recuperar e ampliar negócios de cerca de 1,6 mil empreendedores

do fomento aos pequenos negócios. O melhor
programa social é o emprego e a geração de
renda. Com o financiamento, os
empreendedores vão conseguir manter os seus
negócios - explicou o secretário de
Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah.

Até R$ 50 mil em financiamentos - Os
financiamentos atendem a micro e pequenas
empresas; cooperativas e associações de
pequenos produtores; microempreendedor
individual; agricultores familiares; profissionais
autônomos, inclusive agentes e produtores
culturais; empreendimentos da economia
popular solidária; e costureiras, cabeleireiros,
manicures, esteticistas, maquiadores, artistas
plásticos, sapateiros, cozinheiros, massagistas,
empreendedores sociais, empreendedores que
atuam em comunidades e negócios de impacto
social. Microempreendedores Individuais,

autônomos e profissionais informais podem
solicitar até R$ 5 mil em recursos e micro e
pequenas empresas até R$ 50 mil no site
www.agerio.com.br.

- São financiamentos atrativos, a juro zero
e carência mínima de seis meses. Em uma
semana do lançamento da linha de crédito,
alcançamos todos os recursos destinados ao
programa. Isso mostra a necessidade que os
empreendedores tinham para se manter após a
crise - afirmou o presidente da AgeRio, André
Vila Verde.

A proprietária das lojas Piticas, do Plaza
Niterói e de Petrópolis, Nerusa Teves, 40 anos,
recebeu o crédito para a franquia niteroiense.

- O crédito da AgeRio chega como um
fôlego, um respiro. Poder novamente contar
com capital de giro e investir em estoque. Já
tinha um tempo que não tínhamos como fazer

um grande volume de compras, tudo estava
sendo contado e impactando na capacidade
de venda. Então, chegou para dar um respiro
para aguentar o final da pandemia. A
expectativa é boa porque o calendário de
vacinação no Estado do Rio está avançado e
já sentimos reflexo no consumo, no número
das pessoas circulando. Vem para nos dar
uma segurança de permanecer operante.
Será muito importante para manter o quadro
de funcionários e já estamos pensando nas
festas de fim de ano, ter a possibilidade de
contratar temporários para as vendas de
Natal. Acredito que será um fim de ano com
mais vendas do que ano passado, uma vez
que ano passado as famílias não puderam se
reunir devido às restrições e esse ano vai
aumentar significativamente o fluxo - disse
Nerusa.



PÁGINA 1017 DE JULHO DE 2021 O ITAPERUNENSE

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


