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 O fim de semana em comemoração ao
Dia dos Pais registrou altos índices de
alcoolemia nas vias e rodovias em todo o
estado. De sexta a domingo (6 a 8 de agosto),
23,4% dos motoristas abordados nas 22 ações
de fiscalização realizadas estavam
embriagados. Dos 454 condutores flagrados
sob efeito de álcool em todo o estado, 151
foram registrados em apenas quatro blitzes
realizadas nos municípios de Itaperuna,
Teresópolis e Nova Friburgo. No sábado, na
Estrada Venceslau José de Medeiros, em
Teresópolis,  dos 124 motoristas que
realizaram o teste do bafômetro, 57 casos de
alcoolemia foram registrados, o que
representa 45,97% dos abordados. No
mesmo dia, em Itaperuna, 30 pessoas
estavam alcoolizadas. PÁGINA 3

OPERAÇÃO LEI SECA: EM ITAPERUNA
30 PESSOAS ESTAVAM ALCOOLIZADAS

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Operação Lei Seca flagra 454 motoristas sob efeito do álcool

 A Companhia Paduana de Papéis
(COPAPA), de Santo Antônio de Pádua,
Noroeste do Estado do RJ, foi uma das
vencedoras do Prêmio Firjan Ambiental 2021,
com o projeto “Carinho Eco Green” que muda
o processo de produção de papéis sanitários
de modo a gerar menor impacto no meio
ambiente. O projeto, vencedor na categoria
“Relação com partes interessadas”, teve seu
reconhecimento na Alerj, através de Moção
De Congratulações e Aplausos de autoria da
deputada estadual, Martha Rocha (PDT). Para
a deputada, a “Moção de sua autoria foi para
demonstrar o comprometimento da Companhia
Paduana de Papéis com a preservação do
Meio Ambiente, além de levar o nome do
Noroeste Fluminense, bem como o do Estado
do RJ, além fronteira”. PÁGINA 4

COPAPA RECEBE MOÇÃO DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

“Muito importante a população de nosso Estado saber quer temos no Noroeste Fluminense, especificamente, em Santo
Antônio de Pádua, uma empresa comprometida com o Meio Ambiente e com a geração de emprego e renda”. Marta Rocha
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Texto cria duas
categorias de atuação para
novos operadores postais
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O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães,
participa do programa A Voz do Brasil – Marcello Casal JrAgência Brasil

 O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, revelou em
entrevista ao programa A Voz do Brasil, que o banco pretende
abrir concurso público específico para preencher vagas de
pessoas com deficiência. Segundo Guimarães, a Caixa conta
atualmente com apenas 1,5% do quadro de funcionários
composto por pessoas com deficiência. A meta do banco,
que pretende inaugurar 268 novas agências ainda em 2021,
é aumentar a participação para 5%.

Além do concurso específico para pessoas com
deficiência, o presidente do banco afirmou que outras vagas
serão preenchidas por pessoas aprovadas no concurso de
2014, que continua válido. A expectativa é que 10 mil novos
funcionários passem a integrar as agências da Caixa como
colaboradores.

As novas agências já estão em processo de inauguração,
informou Guimarães.

Auxílio emergencial
Sobre a antecipação das parcelas 5, 6 e 7 do auxílio

emergencial, Pedro Guimarães revelou que o calendário não
será antecipado, e será tornado público em breve pelo
presidente Jair Bolsonaro. Guimarães afirmou que as últimas
parcelas do auxílio emergencial já sairão com o calendário
definitivo, que deve coincidir com o início do pagamento do
novo auxílio criado pelo governo federal, o Auxílio Brasil.

A operacionalização dos pagamentos do novo auxílio será
feita pela Caixa, seguindo o mesmo processo que já é adotado
para o Bolsa Família e para o auxílio emergencial. Segundo
Guimarães, a Caixa chegou a distribuir benefícios para até
100 milhões de brasileiros em um único mês, o que garante
que já existe a estrutura necessária para atendimento amplo
da população.

“Estamos conversando com o ministro Roma [da
Cidadania]. A Caixa tem toda capacidade e fará este
pagamento, aproveitando tudo que já realizamos. Neste
momento, estamos pagando 56 milhões de pessoas por mês”,
acrescentou.

Contas digitais
O presidente da Caixa afirmou que, em breve, os 38

milhões de brasileiros que passaram a participar do sistema
bancário eletrônico após a pandemia terão acesso a operações
de microcrédito. As linhas de empréstimo e financiamento
que serão liberadas para essa parcela da população não foram
reveladas.

“Agora que estamos na última etapa do auxílio

CAIXA ANUNCIA CONCURSO ESPECÍFICO
PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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emergencial, arquitetamos esse microcrédito para muito em
breve.”

Agronegócio
A Caixa informa ainda que 100 agências exclusivas para

negociação do setor de agronegócios serão instaladas em
todo o país. Pequenos produtores também serão beneficiados.
As agências, entretanto, não disponibilizarão transações em
dinheiro, como saques, depósitos e transferências.

“São 100 novas agências para o agronegócio e 168 com
perfil mais social, em estados como Pará e Maranhão. 10
milhões de brasileiros devem ser beneficiados. A Caixa é o
banco de todos os brasileiros, portanto todos os estados e o
Distrito Federal receberão, pelo menos, uma agência de
agronegócio”, declarou.

“Conversamos com a ministra Tereza Cristina [da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento] a parte de
armazenamento, silos e irrigação. Também faremos
[investimentos] na piscicultura – ainda pouco explorada. Esses
são os principais segmentos que vamos apoiar neste
momento”, informou.

Verbas para financiamento
Pedro Guimarães revelou o tamanho das reservas do

banco para apoiar iniciativas de agronegócio e para pequenos
produtores. Atualmente, o banco conta com R$ 12 bilhões
para linhas de crédito – valor que deve subir para R$ 35
bilhões até junho de 2022.

“Não falta dinheiro. A Caixa tem, pelo menos, R$ 100
bilhões para emprestar para vários segmentos. Esperamos
que até o final de 2022 tenhamos R$ 50 bilhões para o
agronegócio.”

Agrofundo, linha de crédito com juros baixos oferecido pela
Secretaria de Agricultura, ajuda o pequeno produtor fluminense

 Uma das heranças do período de isolamento social, causado
pela pandemia da Covid-19, foi o investimento em plantas dentro
de casa, como uma forma de levar a natureza mais para perto do
cotidiano. Mas já imaginou decorar a casa com plantas
comestíveis? Essa é a dica de Adelaide Santos, paisagista, bióloga
e produtora rural do Sítio Raízes, localizado em Guaratiba, na
Zona Oeste da capital.

Para a especialista, essa é uma dica que, além de deixar a
casa bonita, ajuda a enriquecer a alimentação e ainda economizar.

- Há algumas plantas comestíveis que são interessantes para
o uso paisagístico. É uma tendência montar jardins comestíveis,
mesmo em pequenos espaços, como hortas verticais. As PANCs
(sigla de Plantas Alimentícias Não Convencionais) fazem parte
deste grupo. São plantas que por diversos motivos não se compram
nos supermercados convencionais, como a ora-pro-nobis, que é
muito nutritiva e deliciosa - explica Adelaide.

Produtora de plantas ornamentais no sítio, a bióloga e o marido,
José Maria Herdy, sempre cultivaram também plantas comestíveis

PRODUTORA RURAL E PAISAGISTA DÁ DICAS
DE DECORAÇÃO COM PLANTAS COMESTÍVEIS
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para consumo próprio. A venda de parte da produção começou
recentemente e está dando tão certo que eles estão querendo
aumentar a produção:

- Estou em diálogo com a Emater-RJ para ampliar o
investimento nesse segmento. Assim, diversifico a produção.

Mantenho as nativas ornamentais e também trabalharei mais as
plantas comestíveis - disse Adelaide, que já foi beneficiada pelo
Agrofundo, linha de crédito com juros baixos que a Secretaria de
Estado de Agricultura abriu durante a pandemia para ajudar o
pequeno produtor.
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 O fim de semana em comemoração
ao Dia dos Pais registrou altos índices de
alcoolemia nas vias e rodovias em todo o
estado. De sexta a domingo (6 a 8 de
agosto), 23,4% dos motoristas abordados
nas 22 ações de fiscalização realizadas
e s t a v a m  e m b r i a g a d o s .  D o s  4 5 4
condutores flagrados sob efeito de álcool
em todo o estado, 151 foram registrados
em apenas quatro blitzes realizadas nos
municípios de Itaperuna, Teresópolis e
Nova Friburgo.

No sábado, na Estrada Venceslau José
de Medeiros, em Teresópolis, dos 124
motoris tas  que real izaram o teste  do
bafômetro, 57 casos de alcoolemia foram
registrados, o que representa 45,97% dos
abordados. No mesmo dia, em Itaperuna,
30 pessoas estavam alcoolizadas.

No domingo, Dia dos Pais,  dos 50
veículos abordados na Avenida Euterpe
Friburguense,  em Nova Friburgo,  46
estavam sendo dirigidos por motoristas
embriagados e apresentaram condutores
habilitados para substituírem a direção de
seus veículos.

Para o universitário Tadeu Felix, que
t r a b a l h a  a o s  f i n s  d e  s e m a n a  c o m o
motorista de aplicativo, a Operação Lei
Seca é essencial  para a segurança de
quem está nas ruas.

– Somente no último sábado vi quatro
acidentes. A Operação Lei Seca é de suma
importância para o bem de todos nós, de
toda sociedade de Nova Friburgo, para
evitar esses acidentes, pois a gente não
aguenta mais. Eu como motorista vejo
ac identes  na  rua  toda  hora ,  pessoas
dirigindo alcoolizadas, por isso enfatizo a
importância da Lei Seca. A gente espera
que  com a  operação  as  pessoas  se
conscientizem e evitem o álcool quando
forem dirigir –  relata Tadeu Felix, morador

OPERAÇÃO LEI SECA: EM ITAPERUNA
30 PESSOAS ESTAVAM ALCOOLIZADAS

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Operação Lei Seca flagra 454 motoristas sob efeito do álcool

de Nova Friburgo que foi abordado em
uma blitz no município no último domingo
e passou no teste do bafômetro.

A cidade do Rio de Janeiro também
registrou altos índices de alcoolemia. Na
sexta-feira, em Realengo, na Zona Oeste,
21 motoristas estavam embriagados. No
sábado, em São Conrado, 30 pessoas
e s t a v a m  s o b  e f e i t o  d e  á l c o o l ,  e  n o

domingo, em Bangu, 33 condutores foram
flagrados alcoolizados.

No mês de julho, período de férias
esco la res ,  2 .338  motor i s t a s  fo ram
flagrados com sinais de alcoolemia nas
blitzes da Operação Lei Seca em todo o
estado. O alto número de registros de julho
foi o maior desde janeiro de 2021.

Em comparação com o mesmo mês nos

anos anteriores, o número de motoristas
alcoolizados não havia alcançado duas mil
pessoas desde 2012. A Operação Lei Seca
foi lançada em 19 de março de 2009 e até
ho je  mais  de  220  mi l  motor i s t as
alcoolizados foram retirados das ruas. O
objetivo das blitzes diárias de fiscalização
é salvar vidas e reforçar a mensagem de
“nunca dirigir depois de beber”.

De acorDe acorDe acorDe acorDe acordo com o prdo com o prdo com o prdo com o prdo com o prooooogggggrrrrrama,ama,ama,ama,ama, 23,4% dos motoristas a 23,4% dos motoristas a 23,4% dos motoristas a 23,4% dos motoristas a 23,4% dos motoristas aborborborborbordadosdadosdadosdadosdados
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 A Companhia Paduana de Papéis
(COPAPA), de Santo Antônio de Pádua,
Noroeste do Estado do RJ, foi uma das
vencedoras do Prêmio Firjan Ambiental
2021, com o projeto “Carinho Eco Green”
que muda o processo de produção de
papéis sanitários de modo a gerar menor
impacto no meio ambiente. O projeto,
vencedor na categoria  “Relação com
par tes  in te ressadas” ,  t eve  seu
reconhecimento  na  Aler j ,  a t ravés  de
Moção De Congratulações e Aplausos de
autoria da deputada estadual,  Martha
Rocha (foto), do PDT.

A COPAPA é  uma das  maiores
fabricantes de papeis sanitários do país,
espec ia l izada  em produtos  como
guardanapos, toalhas e papeis higiênicos.
Em pouco mais de 10 anos, a receita bruta
da  companhia  c resceu  400%.  Seus
produtos são vendidos em todos os estados
do Sudeste, além de Bahia, Mato Grosso,
Goiás e Distrito Federal. Atualmente a
empresa tem 580 colaboradores diretos,
além de cerca de 1.500 indiretos.

COPCOPCOPCOPCOPAPAPAPAPAPA RECEBE MOÇÃO DEA RECEBE MOÇÃO DEA RECEBE MOÇÃO DEA RECEBE MOÇÃO DEA RECEBE MOÇÃO DE
CONGRACONGRACONGRACONGRACONGRATULAÇÕES E TULAÇÕES E TULAÇÕES E TULAÇÕES E TULAÇÕES E APLAAPLAAPLAAPLAAPLAUSOSUSOSUSOSUSOSUSOS
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Companhia Paduana de Papéis (COPAPA) é da cidade de Santo Antônio de Pádua,
Noroeste do Estado do RJ. Atualmente a empresa tem 580 colaboradores diretos, além de cerca de 1.500 indiretos,

gerando emprego com responsabilidade social e cuidando do Meio Ambiente

Para  a  deputada  Mar tha  Rocha ,  a
Moção de sua autoria foi para demonstrar
o  compromet imento  da  Companhia
Paduana de Papéis com a preservação do
Meio Ambiente, além de levar o nome do
Noroeste Fluminense, bem como o do
Estado do RJ, além fronteiras.

 – Muito importante a população de
nosso  Es tado  saber  quer  temos  no
Noroeste Fluminense, especificamente, em
Santo Antônio de Pádua, uma empresa
comprometida com o Meio Ambiente e com
a geração de emprego e renda. Hoje a
COPAPA é reconhecida nacionalmente
pela qualidade de seus produtos. Estão de
parabéns todos os diretores,  todos os
profissionais envolvidos, e principalmente,
os funcionários que se dedicam dia a dia
para o sucesso da Companhia Paduana de
Papéis - finaliza Martha Rocha.

Deputada Martha Rocha (PDT)
foi a autora da Moção à Companhia

Paduana de Papéis (COPAPA)
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PENSAMENTO DA SEMANA
 “O homem superior atribui a culpa a si próprio; o

homem comum, aos outros”. (CONFÚCIO)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 O deputado Noel de Carvalho (PSDB)
protocolou projeto de resolução criando o Diploma
Juíza Patrícia Acioli de Justiça e Cidadania para
homenagear aqueles tenham prestado relevantes
serviços ao cumprimento da justiça, dos direitos e
em prol da cidadania, bandeiras defendidas com rigor
pela magistrada, morta há 10 anos. "Ela foi

brutalmente assassinada por exercer seu trabalho com dignidade
e por sua atuação contra a criminalidade, e pela sua dedicação à
Justiça. O diploma será dado em reconhecimento a pessoas que
se destacarem na defesa da ética, da moralidade, da dignidade,
da justiça e dos direitos da cidadania", disse o parlamentar.

 Projeto de lei do deputado Márcio Pacheco
quer obrigar ônibus intermunicipais a terem os
equipamentos de acessibilidade vistoriados no
momento da vistoria anual. "A Comissão das
Pessoas com Deficiência da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro tem recebido
reiteradas denúncias sobre ônibus que possuem

equipamentos de acessibilidade sem funcionamento, o que
tem gerado graves transtornos para as pessoas que
necessitam utilizar o transporte público coletivo, vez que não
podem acessar aos ônibus com segurança e por vezes não
conseguem subir nesse veículos", justifica o parlamentar.

 O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin
afirmou publicamente que pode deixar o PSDB,
legenda pela qual foi eleito ao Palácio dos Bandeirantes
por quatro vezes, além de ter disputado duas eleições
presidenciais. "Se esse for o pensamento do povo de
São Paulo, é nosso dever sempre estar à disposição
para servir à população", disse Alckmin em entrevista

à TV Tribuna, afiliada da Rede Globo.

 O senador José Serra (PSDB-SP) emitiu
uma nota oficial para dizer que está se afastando
do cargo pelos próximos quatro meses. O
motivo é um tratamento médico, já que, após
avaliações neurológicas, Serra foi diagnosticado
com doença de Parkinson em estágio inicial, "o
que requer um período de adaptação à

medicação, que também vai tratar do seu distúrbio do
sono", diz o texto publicado nas redes do senador.

 Um dos fundadores e ex-presidente do Partido
Novo, o administrador João Amoêdo usou suas
redes sociais para se posicionar contra
parlamentares, eleitos pela sigla, alinhados ao
governo do presidente da República, Jair
Bolsonaro. Amoêdo, que disputou as eleições
presidenciais em 2018, afirmou: "Cabe ao partido,

em 2022, selecionar pessoas que compartilhem da visão de
longo prazo do NOVO e aos mandatários, alinhados ao
governo Bolsonaro, procurar uma legenda que os represente".

 O PDT anunciou nas redes sociais que entrou
com mais uma ação na Procuradoria-Geral da
República (PGR) pedindo a interdição do presidente
da República, Jair Bolsonaro. A representação,
assinada pelo presidente nacional do PDT, Carlos
Lupi e por Ciro Gomes, candidato à presidência da
República pelo partido nas últimas eleições, cita
"acenos de Bolsonaro" ao autoritarismo. Vale ressaltar

que, nesta mesma terça-feira, o presidente convidou líderes dos
poderes para verem a um desfile militar em Brasília .

 A nova direção do PSL do Rio quer mais um clã
da política fluminense em sua tropa: a família do ex-
deputado federal e artífice do impeachment de Dilma
Roussseff, Eduardo Cunha. A publicitária Danielle, que
obteve 13.424 votos em 2018 e não conseguiu ocupar
o lugar do pai em Brasília, já está de malas prontas.
Presidente estadual do partido com a maior fatia do
fundo eleitoral e prefeito de Belford Roxo, Waguinho é

muito próximo do grupo: foi em parceria com o ex-presidente da
Câmara dos Deputados que ele conquistou seu primeiro mandato
na Assembleia Legislativa - e, em troca, garantiu uma belíssima
votação a Cunha no seu reduto eleitoral.

 Aliás, quem está aquecendo os motores para voltar
à política é Rafael Picciani, ex-deputado e ex-
secretário estadual e municipal. Filho do lendário
Jorge Picciani, o moço ficou animado ao conhecer o
novo plenário da antiga casa: a mudança para o
Banerjão era a menina dos olhos do cacique
emedebista. Rafael Picciani ficou fora das eleições
de 2018 - bem no meio do turbilhão pelo qual a família

passou. Com a prisão do patriarca, ele não se candidatou à
reeleição, para poder se dedicar aos negócios da família.

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

NOVA SEDE
 A nova sede da Assembleia Legislativa do Estado

do Rio de Janeiro (Alerj), Edifício Lúcio Costa, foi
oficialmente inaugurada. A sessão solene aconteceu na
galeria do novo plenário, com o descerramento de duas placas
em homenagem à atual Mesa Diretora e à gestão anterior,
responsável pelo início das obras. “A nova sede marca um
novo tempo no Parlamento, de adaptações a uma nova
realidade, que exige modernidade, economia e principalmente
transparência”, declarou o presidente da Alerj, André Ceciliano
(PT), reconhecendo os esforços da antiga gestão da Casa.
“Hoje, neste ato, reunimos também os prefeitos de todas as
regiões do estado para dizer que a Casa está aberta a vocês e,
se Deus quiser, com o fim da pandemia, estará de portas abertas
ao povo novamente”, reforçou Ceciliano.

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

A nova sede abriga estruturas que
atendem o que antes ocupava três unidades,
que funcionavam em endereços diferentes
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FORÇA PROBANTE
 Os documentos digitalizados a autos jurídicos por

advogados privados poderão ter a mesma força probante
dos documentos originais. É o que propõe o projeto de lei
75/19, da deputada Rosane Félix (PSD), que foi aprovado, em
primeira discussão, pela Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj). O texto ainda precisa ser analisado em
segunda discussão pela Casa.

Deputado Julio Lopes da bancada do  PP-RJ
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ALIÁS...
 A nova sede abriga estruturas que atendem o que antes

ocupava três unidades, que funcionavam em endereços
diferentes. A construção, da década de 1960, foi
modernizada para oferecer um ambiente mais seguro,
sustentável e econômico. “Passei pela Assembleia da
Guanabara, depois veio o Tiradentes e agora tenho o privilégio
de testemunhar o nascimento desse novo prédio. E prédios
são só isso, feitos de cimento, vidros, esquadrias… Eles só
existem se existirem pessoas como Ceciliano, que conseguem
dar vida a todo esse espaço”, comentou o deputado Átila Nunes
(MDB), que está no 12º mandato.

ALIÁS E APROPÓSITO
 Outro destaque do prédio é a maior acessibilidade,

como pontuou a ex-deputada Tânia Rodrigues, que
participou da formulação do projeto. “O deputado que seja
portador de deficiência, que use cadeiras de rodas ou que tenha
dificuldade de locomoção, como os mais idosos, terá um espaço
em que poderá exercer seu mandato com dignidade”, elogiou.
“No Palácio Tiradentes, eu não conseguia usar o púlpito para
discursar, não conseguia ir à Mesa Diretora para falar com o
presidente. Aqui, foi a primeira vez que eu consegui ficar do
lado do presidente para conversar com ele”, disse.

PRESENÇA NA POSSE
 O deputado Júlio Lopes (Progressista) esteve presente

na posse do novo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira.
"Me considero um liberal moderno e de centro que acredita no
papel do estado como formulador de política pública e de
segurança social, que sempre teve o ex-ministro Francisco
Dornelles como um verdadeiro mentor e exemplo político. Vi o
Ciro muito animado e bem intencionado com a possibilidade de
ajudar o governo", disse o deputado.

EXONERADO
 Luís Cláudio, filho caçuça do ex-presidente Lula, foi

exonerado de um cargo comissionado na Assembleia
Legislativa de São Paulo. Ele atuava como auxiliar
parlamentar no gabinete do deputado estadual Emídio
de Souza (PT). Ao se despedir do cargo nas redes sociais,
Luís agradeceu ao parlamentar: "@EmidioDeSouza_,muito
obrigado pela oportunidade de fazer parte da sua equipe! Aprendi
muito com vocês todos! Sempre estarei a disposição!".

ANULAÇÃO DE
IMPEACHMENT

 A defesa do ex-governador do Rio, Wilson Witzel (PSC),
pediu a anulação do seu impeachment ao Tribunal de
Justiça do Estado (TJ-RJ). Em um mandado de segurança,
o advogado Diego Carvalho afirma que houve
"extrapolação do prazo de 120 dias para o processo de
impeachment e julgamento" e argumenta "uma série de
ilegalidades durante o rito".

CRISE NO PSL
 À frente do PSL-RJ, o prefeito de Belford Roxo,

Waguinho, tem engrossado as fileiras do partido com nomes do
antigo PMDB. Mas sua estratégia não conquistou apoio unânime
na legenda. Bolsonaristas “raiz” têm criticado Waguinho
e ameaçam desembarcar da sigla. Entre os muitos
descontentes está o deputado federal Professor Joziel.

MOURÃO E CRIVELLA
 O vice-presidente da Rrepública, Hamilton Mourão

(PRTB) o deputado federal Márcio Labre e a estadual Alana
Passos, ambos do PSL e da tropa de choque bolsonarista. Quem
também passou pela sala foi o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella
(Republicanos), apoiado por Alana em sua campanha derrotada
pela reeleição no ano passado. A turma saiu da conversa
com uma certeza: a de que o general da reserva não
abandonou a ideia de ser uma opção da direita ao governo
do Rio - embora seja disputado por outros estados para
sair ao Senado.

CAIXA ANUNCIA
CONCURSO ESPECÍFICO

 O presidente da Caixa, Pedro Guimarães em entrevista
ao programa A Voz do Brasil, que o banco pretende abrir
concurso público específico para preencher vagas de
pessoas com deficiência. Segundo Guimarães, a Caixa conta
atualmente com apenas 1,5% do quadro de funcionários
composto por pessoas com deficiência. A meta do banco, que
pretende inaugurar 268 novas agências ainda em 2021, é
aumentar a participação para 5%.  Além do concurso específico
para pessoas com deficiência, o presidente do banco afirmou
que outras vagas serão preenchidas por pessoas aprovadas
no concurso de 2014, que continua válido. A expectativa é que
10 mil novos funcionários passem a integrar as agências da
Caixa como colaboradores.
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 O plenário da Câmara dos Deputados
aprovou na quarta-feira (11), por 437 votos a
7, a cassação do mandato da deputada
Flordelis (PSD-RJ). Outros 12 deputados se
abstiveram. Flordelis é acusada de ser a
mandante do assassinato do marido, o pastor
Anderson do Carmo, em junho de 2019. O
processo criminal ainda não foi julgado, mas
os deputados consideraram que a atuação da
parlamentar ao longo do caso feriu o Código
de Ética da Câmara.

Eram necessários, pelo menos, 257 votos
favoráveis à cassação para a perda do
mandato.

A deputada é ré na Justiça, acusada pelo
Ministério Público do Rio de Janeiro de ter
mandado matar o marido.

Flordelis responde por homicídio
triplamente qualificado (motivo torpe, emprego
de meio cruel e de recurso que impossibilitou
a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso
de documento falso e associação criminosa
armada.

A deputada nega participação no crime, diz
que é vítima de uma injustiça e que o caso
ainda não foi analisado pela Justiça.

Além de perder o cargo, a deputada ficará
inelegível por determinação da Lei da Ficha
Limpa. O suplente que assume o mandato de
Flordelis é Jones Moura (PSD).

CÂMARA CASSA O
MANDATO DA

DEPUTADA FLORDELIS
FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Deputada Floderlis, do PSD-RJ

 O Governo do Rio de Janeiro
estabeleceu as primeiras metas da política
estadual sobre mudanças climáticas e
desenvolvimento sustentável do Estado. Em
até três meses, será elaborada proposta de
regulamentação e tornado operacional o
Cadastro Estadual de Emissões.

O plano inicial foi traçado na quarta-feira
(11), durante a primeira reunião do Grupo
de Trabalho Intersecretarial formado por
representantes das secretarias  de
Desenvolvimento Econômico, Casa Civil,
Fazenda, Ambiente e Sustentabilidade,
Codin (Companhia de Desenvolvimento
Industrial do Estado) e AgeRio (Agência
Estadual de Fomento).

O grupo foi criado em junho, pelo
governador Cláudio Castro, para identificar
as ações necessárias para o Estado do Rio
de Janeiro se tornar carbono neutro. O
objetivo é fazer com que as emissões
líquidas de gases que causam o efeito estufa
sejam totalmente neutralizadas até o ano de
2045.

– Pioneiro na indústria de petróleo e gás
e no segmento de energia, vamos consagrar
o Estado do Rio de Janeiro na vanguarda do
Mercado de Carbono Regulado. A iniciativa
é estratégica para o Governo do Estado. Não
há outra forma de desenvolvimento que não
o sustentável – afirma o secretário de
Desenvolvimento Econômico, Vinicius
Farah.

– Temos, com a indústria de petróleo
instalada no Estado do Rio de Janeiro,
a lguns  dos  p r inc ipa i s  emissores  de
carbono do país. Ao mesmo tempo, temos
ativos ambientais importantíssimos, como
a Área de Proteção Ambiental (APA) de
Guapi-Mirim e a Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN) de Caruara.

GOVERNO ESTABELECE PRIMEIRAS
METAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Proposta de regulamentação do Cadastro Estadual
de Emissões será elaborada para tornar-se operacional

Além disso, o inventário florestal que
temos  poderá  se r  ins t rumento  de
neutralização e consequente preservação
do nosso bioma. Esta é uma oportunidade
importantíssima para o desenvolvimento
do mercado de carbono no Rio – afirma o
secretário.

O grupo será coordenado por João

Leal, da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico. Fazem parte do grupo Marco
Simões, da secretaria da Casa Civil, Rita
Maria Scarponi, da secretaria da Fazenda,
Francisco  Carre i ra ,  da  secre tar ia  do
Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo
Accioly Molin, da Codin, e Fernando
Antonio Galvão de Almeida, da AgeRio.
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 Aprovado na Câmara dos Deputados
na semana passada, o Projeto de Lei (PL) 591/
21, que autoriza a privatização da Empresa
de Correios e Telégrafos (ECT), aguarda ainda
a análise do Senado. O texto diz que a União
poderá vender a empresa e determina que os
serviços postais considerados universais, como
cartas, impressos e telegramas, deverão ser
realizados por uma nova empresa chamada de
Correios do Brasil.

O projeto também modifica a função da
Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), que será transformada em Agência
Nacional de Telecomunicações e Serviços
Postais e também será responsável por regular
os serviços postais e assegurar as metas de
universalização e de qualidade dos serviços.

Para assegurar a continuidade dos serviços,
o projeto criou duas categorias: a de operador
postal e operador postal designado. O primeiro
inclui qualquer empresa que queira prestar o
serviço que poderá atuar no mercado de
objetos postais, a exemplo da entrega de
encomendas, como já ocorre atualmente.

Já o operador postal designado é quem será
responsável pela operação dos serviços postais
universais, mediante contrato de concessão.
Este serviço inclui “a carta, simples ou
registrada; o impresso, simples ou registrado;
o objeto postal sujeito à universalização, com
dimensões e peso definidos pelo órgão
regulador; o serviço de telegrama outros
objetos postais definidos em ato do Poder
Executivo Federal com base na essencialidade
do serviço.”

Como o monopólio postal de cartas e
impressos é assegurado pela Constituição
Federal, o projeto diz que quem arrematar os
Correios durante o leilão terá de operar os
serviços postais com exclusividade pelo prazo
máximo de cinco anos, mas com a
possibilidade de prorrogação do período.

A exclusividade inclui serviços postais
como atendimento, coleta, triagem, transporte
e distribuição no território nacional e expedição
para o exterior de cartas e cartões postais;

ENTENDA O PROJETO DE PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS

Texto cria duas categorias de atuação para novos operadores postais
FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Movimento no Centro de Tratamento de Encomendas dos Correios, em Benfica – Fernando Frazão/Agência Brasil

serviço público de telegrama; e atendimento,
coleta, triagem, transporte e distribuição no
território nacional e expedição para o exterior
de correspondência agrupada.

Por isso, o projeto determina a manutenção
da operação unificada da empresa, sem
segregação por regiões, em prol da
“preservação das sinergias entre os negócios”,
da “preservação das vantagens competitivas”
e da “redução da complexidade contratual e
dos riscos para os investidores”.

Tarifas - De acordo com o projeto, as
tarifas terão reajustes periódicos e poderão ser
diferenciadas geograficamente com base no
custo do serviço, na renda dos usuários e nos
indicadores sociais. Também fica criada uma

tarifa social para atendimento aos usuários que
não tenham condições econômicas de custear
o serviço.

Agências - O projeto proíbe o fechamento
das agências consideradas essenciais para a
prestação do serviço postal universal em áreas
remotas do país, conforme regulamentação e
o disposto no contrato de concessão. Os
serviços considerados como de interesse social
também deverão ser mantidos.

Trabalhadores - Entre outros pontos, o
projeto veda a dispensa sem justa causa dos
empregados da ECT durante os 18 meses
subsequentes à desestatização. O projeto
também determina que seja disponibilizado aos
empregados dos Correios um plano de

demissão voluntária (PDV), com período de
adesão de 180 dias contados a partir da
privatização.

Os trabalhadores que aderirem ao PDV
terão direito a uma indenização correspondente
a 12 meses de remuneração, manutenção do
plano de saúde pelo mesmo período – contado
a partir do desligamento – e plano de
requalificação profissional, sem prejuízo de
outros incentivos financeiros.

O texto também autoriza a transferência de
empregados da ECT por solicitação de qualquer
órgão ou ente da administração pública direta
ou indireta, mantido o regime jurídico.

Edição: Pedro Ivo de Oliveira/Agência
Brasil

 O plenário da Câmara dos Deputados
rejeitou, por 229 votos favoráveis, 218
contrários e uma abstenção, a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC) 135/19, que
torna obrigatório o voto impresso. Para que
fosse aprovada, a PEC precisava de, no
mínimo, 308 votos em dois turnos de votação.
A matéria será arquivada.

"Eu queria, mais uma vez, agradecer ao
plenário desta Casa pelo comportamento
democrático de um problema que é tratado
por muitos com muita particularidade e com
muita segurança. A democracia do plenário
desta Casa deu uma resposta a esse assunto
e, na Câmara, eu espero que esse assunto
esteja definitivamente enterrado", disse o
presidente da Câmara, deputado Arthur Lira
(PP-AL), ao encerrar a votação.

Discussão - Todos os partidos de oposição
votaram contra a proposta. Segundo o
deputado Alessandro Molon (PSB-RJ), líder
da oposição, os parlamentares contrários à
proposta evitaram se manifestar durante a
votação para acelerar o tempo de análise da
proposta. “Foi correto que rechaçássemos

CÂMARA DOS DEPUTADOS
REJEITA PEC DO VOTO IMPRESSO

essa proposta porque seria um grave
retrocesso no país. Não houve um caso de
fraude comprovada nos 25 anos de uso da urna
eletrônica no país”, disse.

O deputado Carlos Sampaio, vice-líder do
PSDB (SP), citou que, em 2014, a sigla
solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
uma auditoria nas urnas após a vitória de Dilma
Rousseff, do PT, sobre o candidato do PSDB,
Aécio Neves. Segundo o parlamentar, novas
resoluções da Corte Eleitoral em 2019 deram
mais transparência ao processo de votação.

"Tudo o que o nosso partido colocou na
auditoria de 2014, melhor, finalizada em 2015,
constou dessa resolução. Pode não agradar
grande parte dos que estão me ouvindo, talvez
grande parte dos meus eleitores, mas esses
são os fatos como eles são. E quando disse
que o TSE tinha, em 2015, urnas não
auditáveis, eu disse com embasamento técnico
e científico, com base em perícias. E se hoje
venho aqui dizer que esse voto é auditável e
ele é aferível, é porque tem a mesma
resolução, essa de 2019, a respaldar o que eu
estou dizendo", afirmou Sampaio.

Ao defender a proposta, a autora do texto,
deputada Bia Kicis (PSL-DF), argumentou que
o sistema atual não permite ao eleitor verificar
se o voto foi corretamente computado pela
urna.

"A verdade é que, quando imprimimos o
voto, ainda que seja impresso pelo mesmo
software, o eleitor é capaz de ver com os
próprios olhos. E é nisto que ele acredita: nos
seus olhos, e não num software que está
cercado pelo segredo da urna. Ninguém
consegue enxergar dentro do software. Então,
o boletim de urna traz apenas o resultado final,
a soma dos votos, mas ele não permite ao
eleitor enxergar o próprio voto. Por isso essa
impressão é tão importante e torna todo o
sistema auditável", afirmou a deputada.

Desfile militar - O desfile com veículos
blindados realizado na Esplanada dos
Ministérios, causou controvérsia entre os
parlamentares. Para parte dos deputados e
senadores, o ato foi uma tentativa do governo
federal de intimidar os congressistas no dia
em que se discutiria uma pauta defendida pelo
presidente Jair Bolsonaro.

Histórico - A proposta que previa o voto
impresso foi derrubada em comissão especial
na sexta-feira (6), por 22 votos a 11. No
entanto, por considerar que os colegiados não
são conclusivos, Arthur Lira (PP-AL) decidiu
colocar a proposta em votação pelo plenário.
Na ocasião, o presidente da Casa, argumentou
a disputa em torno do tema “já tem ido longe
demais”.

Ao recomendar a rejeição da proposta, o
deputado Raul Henry (MDB-PE) afirmou que
havia risco potencial de fraudes com
manipulações de comprovantes em papel,
empecilhos derivados do acoplamento de
impressoras em urnas eletrônicas e efeitos
diversos sobre o processo eleitoral e os
partidos.

“A população brasileira, depois de 25 anos
da utilização da urna eletrônica, reconhece e
testemunha a conquista que ela representa”,
justificou Henry. “Diferentemente do período
em que o voto era em papel, não há nenhuma
confirmação de uma única fraude nesse
período”.

Edição: Fábio Massalli  - Agência Brasil



PÁGINA 914 DE AGOSTO DE 2021 O ITAPERUNENSE

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

 O presidente do Detran-RJ, Adolfo
Konder, se reuniu com os prefeitos de
Italva, Léo Pelanca, e de Quissamã, Fátima
Pacheco, representantes do Consórcio
Público Intermunicipal de Desenvolvimento
do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).

Atendendo à reivindicação do consórcio,
o Detran vai levar vistorias itinerantes de
veículos, provas práticas de habilitação,
blitzes educativas e outras ações para os
municípios integrantes do grupo – Bom
Jesus do Itabapoana, Conceição de Macabu,
Italva, Quissamã, Cardoso Moreira, São
Francisco de Itabapoana, Campos e São
Fidélis.

- Os prefeitos nos trouxeram demandas
importantes para o Norte e o Noroeste
Fluminense e vamos começar uma série de
ações conjuntas. Vamos levar vistorias
itinerantes, serviços de habilitação, ações de
educação no trânsito, blitzes educativas.
Estamos estabelecendo uma parceria
importante com as prefeituras, e também
contribuindo para a municipalização no
trânsito desses municípios. Com isso,
estamos atendendo a recomendação do
governador Cláudio Castro de dar atenção
especial a essa região - disse o presidente
Adolfo Konder.

O prefeito de I talva,  Léo Pelanca,
agradeceu ao Detran pela receptividade às
reivindicações e ao governador por abrir as
portas para o Norte e Noroeste Fluminense.

- Espero que esse trabalho seja o início
de vários outros que virão para as nossas
cidades - disse ele.

A prefeita Fátima Pacheco concluiu:
- Agradecemos ao presidente Adolfo pela

DETRAN-RJ LEVARÁ VISTORIAS
ITINERANTES A MUNICÍPIOS DO INTERIOR

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Foi acordado que o Departamento de Trânsito vai realizar provas práticas e ações educativas nas cidades

reunião muito produtiva que tivemos.
Agradecemos também ao governador
Cláudio Castro por estar muito perto dos

municípios do interior, levando ações
importantes.  Discutir  com o Detran
questões do trânsito significa muito mais que

cumprir a legislação. É salvar vidas e
garantir a mobilidade com segurança - disse
Fátima.
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