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 Em Itaperuna, RJ, o Fórum de Educação
Municipal 2021, evento que aconteceu de 9 a 13
de agosto de forma online através do YouTube,
alcançou cerca de 10 mil visualizações durante
os encontros virtuais. O fórum realizado pela
Secretaria Municipal de Educação é uma etapa
da CONAPE (Conferência Nacional Popular de
Educação). O prefeito Alfredo Paulo Marques
Rodrigues, Alfredão; além do secretário
Municipal de Educação, Marcelo Poeys; e o
presidente da Câmara Municipal de Itaperuna,
Sinei Menezes (Torresmo); fizeram a abertura
do fórum e deixaram uma mensagem de boas-
vindas aos participantes. Fabiana França Ferreira
da Silva, coordenadora Geral Executiva de Apoio
à Política da Educação, foi uma das
organizadoras do fórum e apresentadora do
evento. PÁGINA 6
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Fórum de Educação Municipal 2021, evento que aconteceu de 9 a 13 de agosto de forma
online através do YouTube, alcançou cerca de 10 mil visualizações durante os encontros virtuais

ITAPERUNA: FÓRUM DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
2021 ALCANÇA CERCA DE 10 MIL VISUALIZAÇÕES

PROGRAMA CINTURÃO DE
DIVISAS COMEÇA A OPERAR EM 15
POSTOS DE RODOVIAS ESTADUAIS
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ICMS: PRAZO DE ADESÃO A
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS NO
RJ ACABA NO PRÓXIMO DIA 31
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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DÁ ATÉ 55% DE
DESCONTO PARA SERVIDORES DO MPRJ
 Muita gente não sabe, mas agora fica

publicitado e ratificado a nível regional, o pacto
firmado entre a Universidade Estácio e o
MPRJ. O convênio concede aos associados
da AMPERJ e da ASSEMPERJ e seus
respectivos dependentes, bolsas de até 55%
de desconto para cursos de Graduação e Pós-
Graduação Lato Sensu, nas modalidades
presencial e a distância, excluído o curso de
Medicina. A Estácio Itaperuna/RJ/Vértice
Sudeste, através do seu Diretor Leandro
Levone, reafirma esta parceria e manifesta
um grande orgulho em poder desenvolver este
projeto de reciprocidade educativa e cidadania
a Nível Superior com o Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro.  PÁGINA 10
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Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Amperj) e a Associação dos Servidores do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Assemperj) assinaram convênio com a Universidade Estácio
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 A Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro
lançou oficialmente na terça-feira, dia 17, o Cinturão de Divisas,
um programa de segurança pública inédito no país destinado a
manter policiamento permanente em 15 bases instaladas nas
rodovias estaduais nos pontos de divisas do Rio de Janeiro com
os demais estados da Região Sudeste.

Concebido e executado com total apoio do Governo do Estado,
o Cinturão de Divisas ficará a cargo do Batalhão de Polícia
Rodoviária (BPRv) com foco em dois eixos principais: ampliar a
rede de segurança em todo o interior fluminense e reprimir
atividades ilícitas que alimentam o crime organizado na Região
Metropolitana e nas cidades turísticas do estado.

Durante a cerimônia de lançamento, realizada no pátio do
Quartel General da Polícia Militar, no Centro da capital, o secretário
de Estado de Polícia Militar, coronel Rogério Figueredo de
Lacerda, falou da importância do novo programa:

- Nossos policiais estarão a postos 24 horas nas divisas do
estado com São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, combatendo
o tráfico de armas e de drogas, a circulação de criminosos e de
veículos roubados, contrabando e demais ilícitos, contemplando
um amplo espectro no contexto da segurança pública – explicou
o secretário Rogério Figueredo.

Em seu discurso, o secretário lembrou que o Cinturão de
Divisas trará benefícios para os moradores do interior, turistas
que circulam pelas rodovias estaduais, como também para quem
mora e trabalha na Região Metropolitana, que concentra 75% da
população do estado.

- O Cinturão de Divisas ampliará muito uma missão que, até
agora, era exercida apenas nas rodovias federais sob
responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) – disse o
secretário Figueredo.

Para viabilizar a implantação do Cinturão de Divisas, foi
necessário um reforço muito grande do Governo do Estado e da
Polícia Militar, além de um amplo apoio da sociedade no interior
fluminense, como prefeituras municipais e empresários locais.
Além da construção das bases físicas nos pontos de divisa, houve
necessidade de investimento em recursos materiais e aumento
do efetivo do BPRv.

- Já concluímos o ciclo de inaugurações das bases construídas
nos pontos de divisa. Cada base, instalada com alojamento e
demais itens necessários para pôr em prática o programa,
representou muita dedicação dos nossos policiais sob a liderança
do secretário Rogério Figueredo. Foi uma maratona, com
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Objetivo é ampliar a rede de segurança em todo o interior fluminense e reprimir atividades
ilícitas que alimentam o crime organizado na Região Metropolitana e nas cidades turísticas

PROGRAMA CINTURÃO DE DIVISAS COMEÇA A
OPERAR EM 15 POSTOS DE RODOVIAS ESTADUAIS

deslocamentos diários, acompanhando obras, transportando
equipamentos e finalmente realizando cerimônia de lançamento
em todos esses recantos do nosso estado – lembrou o comandante
do BPRv, coronel Marco Antônio Andrade Santos, que esteve
presente na cerimônia acompanhado de parte da equipe da
unidade.

 Confira os 15 pontos nas divisas com São Paulo, Minas Gerais
e Espírito Santo:

Paraty/Cunha/RJ 165 - Estado de São Paulo; Barra Mansa/
Cotiara - RJ 157 - Estado de São Paulo; Resende/Falcão/RJ 159
- Estado de Minas Gerais; Valença/Santa Isabel/RJ 151/RJ153 -

Estado de Minas Gerais; Valença/Parapeúna/RJ 147 - Estado de
Minas Gerais; Rio das Flores/Manoel Duarte/RJ 151 - Estado de
Minas Gerais; Comendador Levy Gasparian/RJ 151 - Estado de
Minas Gerais; Carmo/Influência/RJ 158 - Estado de Minas
Gerais; Santo Antônio de Pádua/Pirapetinga/RJ 186 - Estado de
Minas Gerais; Miracema/Palma/RJ 200 - Estado de Minas
Gerais; Itaperuna/Raposo/RJ 214 - Estado de Minas Gerais;
Porciúncula/Tombos/RJ 220 - Estado de Minas Gerais; Varre-
Sai/Santa Rita do Prata/RJ 230 - Estado do Espirito Santo;
Itaperuna/Fazenda Batalha/RJ 186 - Estado do Espírito Santo e
São Francisco do Itabapoana/RJ 224 - Estado do Espirito Santo.

 O Ministério da Saúde informou que mais de 50 milhões de
pessoas já tomaram as duas doses ou a vacina de dose única
contra a covid-19, o que representa 31,9% da população acima
de 18 anos de idade com a imunização completa contra a doença.

O andamento da vacinação pode ser conferido na plataforma
LocalizaSUS, atualizada diariamente.

De acordo com os dados da base nacional do Programa
Nacional de Imunizações (PNI), 49.062.641 pessoas completaram
o ciclo vacinal. Além delas, 2.089.449 também já tomaram as
duas doses ou dose única, conforme informado pelas secretarias
estaduais de Saúde, mas que ainda aguardam registro na base do
PNI. O total, então, chega a 51.152.090 pessoas imunizadas.

O Ministério da Saúde reforça aos brasileiros que ainda não
completaram o ciclo vacinal que procurem uma unidade de saúde
para a segunda dose. Para que as vacinas atinjam a efetividade
esperada, é necessário tomar as duas doses - ou a dose única, no
caso da vacina da Janssen.

A orientação é que a segunda dose seja aplicada no período
recomendado, de 12 semanas para as vacinas da Pfizer/BioNTech
e da Astrazeneca/Fiocruz e de quatro semanas para a CoronaVac/
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A marca representa 31,9% da população imunizada acima de 18 anos

PAÍS ATINGE 50 MILHÕES DE PESSOAS
COM VACINAÇÃO COMPLETA CONTRA COVID

Butantan. No entanto, mesmo para quem perdeu o prazo, a
orientação é procurar um posto de vacinação para completar o
ciclo vacinal.

A meta do governo é imunizar toda a população adulta com
duas doses até o fim do ano. De acordo com os registro no PNI
e nos painéis das secretarias estaduais, o Brasil já aplicou mais
de 168 milhões de doses, no total, sendo que mais de 70% da
população (117 milhões de pessoas) acima de 18 anos de idade já

está com a primeira dose no braço.
Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o andamento da

vacinação vem refletindo na redução no número de casos, óbitos
e internações pela doença. Na última semana, todos os estados e
o Distrito Federal registraram taxa de ocupação de leitos covid-
19 abaixo de 80%. “É a primeira vez no ano que o Brasil atinge
esse índice, reforçando a importância da imunização para acabar
com o caráter pandêmico no país”, disse a pasta.
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 O Conselho Regional de Corretores de
Imóveis (Creci-RJ) divulgou um balanço das
operações realizadas pela fiscalização nos
municípios de Campos dos Goytacazes e
Itaperuna no primeiro semestre de 2021. Nesse
período foram registradas 40 autuações pelo
exercício ilegal da profissão na região.

A equipe de fiscalização busca diminuir ao
máximo as ilegalidades no setor imobiliário em
todo o território do estado do Rio de Janeiro. É
o Creci-RJ buscando o bem-estar da população,
tanto em relação aos antedimentos das
denúncias, quanto em relações às operações
para diminuir as irregularidades dentro da
profissão de corretores de imóveis.

Não são raros os casos de golpes aplicados
por ilegais nas transações imobiliárias e por isso
é muito importante a população se manter
atenta. Através de uma atuação intensiva o
Creci-RJ vem buscando combater o exercício
ilegal em prol da segurança da sociedade nas
negociações imobiliárias, como explica o
presidente do Creci-RJ, Manoel da Silveira
Maia:

– Acredito que o combate intensivo ao
exercício ilegal da profissão é o trabalho mais
importante realizado pelo Conselho, ou seja,
impedir a atuação daqueles que não estão
devidamente habilitados. Trata-se de uma
medida de proteção à sociedade nas
negociações imobiliárias e também de
valorização aos corretores de imóveis, evitando
golpes na aquisição imobiliária.

Vale esclarecer que a corretagem de
imóveis é regulamentada pela lei 6.530/78,
sendo obrigatória a inscrição no Creci-RJ para
o exercício profissional. O corretor de imóveis
possui conhecimento para intermediar uma
negociação imobiliária. E aqui cabe destacar
que não se trata de um processo simples.
Requer muita atenção e preparo para que a
segurança da negociação seja garantida. É
importante salientar que os corretores de
imóveis devem buscar o aprimoramento de

BALANÇO CRECI-RJBALANÇO CRECI-RJBALANÇO CRECI-RJBALANÇO CRECI-RJBALANÇO CRECI-RJ
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Iniciativa busca proteger a sociedade nas negociações imobiliárias

CONSELHO REGISTRA 40 AUTUAÇÕES PELO EXERCÍCIO
ILEGAL EM CAMPOS E ITAPERUNA NO PRIMEIRO SEMESTRE

forma constante para se manter atualizado e
atender com eficiência as demandas da
sociedade.

O Creci-RJ disponibiliza link no site para que
a sociedade possa verificar se uma pessoa é ou
não corretora de imóveis. Basta acessar o portal
www.creci-rj.gov.br, na seção Busca Corretores
e Imobiliárias.

O Creci-RJ acredita que a sociedade é

parceira da instituição na hora de identificar um
ilegal. Nesse sentido, o Conselho disponibiliza
Canais de Denúncias para que em situações de
ilegalidade, ou seja, quando verifique-se não se
tratar de um corretor de imóveis intermediando
a negociação, o Creci-RJ possa ser comunicado
a fim de tomar as devidas providências

A denúncia pode ser feita através dos
contatos abaixo:

Whatsapp: (21) 99800-4882; E-
mail:fiscalizacao@creci-rj.gov.br e Tel: (21)
3514-1835/ (21) 3514-1836

Em tempos de pandemia, ressalta-se que
todas as medidas preventivas estão sendo
adotadas pela equipe de fiscalização durante
as operações.

Com informações da Assessoria de
Comunicação Creci-RJ

VISITE O NOSSO SITE:
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 A I Conferência Regional de Assistência
Social do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro -
2021 foi realizada na última terça-feira, 17, no
auditório da Câmara Municipal de Itaperuna.

Na oportunidade o secretário Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Habitação Olliver
Trajano agradeceu o prefeito Alfredo Paulo
Marques Rodrigues, Alfredão, pelo apoio na
realização da Conferência, bem como agradeceu
a todos os participantes do evento.

“Contem com Itaperuna! Nós sabemos que
Itaperuna, pelo seu tamanho e por sua dimensão,
tem uma importância estratégia para todos os
municípios da região, e vocês podem contar com o
nosso apoio. Essa união tem sido bastante
importante. A I Conferência Regional de
Assistência Social do Noroeste do Estado do Rio
de Janeiro certamente será um divisor de águas e,
todos nós, só temos a ganhar com essa troca de
informações e experiências”, menciona o
secretário.

Murillo Gouvêa, secretário Municipal de
Governo, representou o prefeito Alfredão, que
estava cumprindo agenda em outro compromisso.

“Deixo aqui um abraço do prefeito Alfredão, e
do vice-prefeito Nel, a todos os participantes.
Itaperuna estará sempre de braços abertos, a todos
os demais municípios da região, e esta Conferência
mostra como as cidades estão unindo forças. É
importante lembrar que o prefeito Alfredão busca
atender as todas as demandas possíveis da
Assistência Social e nós estamos vendo que a
equipe vem se desdobrando, trabalhando em prol
do povo da nossa cidade”, destaca Murillo.

A I Conferência Regional de Assistência Social
do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro se constitui
em instância máxima de participação da sociedade
civil e governo, com a finalidade de avaliar a Política
de Assistência Social e deliberar diretrizes em
conjunto, para aperfeiçoar, implementar e consolidar
o Sistema Único da Assistência Social - SUAS.

Dentre os objetivos do evento, avaliar e propor
as diretrizes formuladas pelos municípios da região
para o aperfeiçoamento do SUAS, na perspectiva
da valorização dos trabalhadores e da qualificação
dos serviços, programas, projetos e benefícios, que
deverão ser representadas pelos delegados na 13ª
Conferência Estadual de Assistência Social.

A Conferência teve como tema geral
“Assistência Social: direito do povo e dever do
Estado, com financiamento público para enfrentar
as desigualdades e garantir proteção social” e como
eixo norteadores do debate: a proteção social não-
contributiva e o princípio da equidade como
paradigma para a gestão dos direitos sócio-
assistenciais no enfrentamento das desigualdades;
financiamento e orçamento como instrumento para
uma gestão de compromissos e corresponsabilidade
dos entes federativos para a garantia dos direitos
socioassistenciais; controle social, o lugar da
sociedade civil no SUAS e a importância da
participação dos usuários; gestão e acesso às
seguranças socioassistenciais e a articulação entre
serviços, benefícios, transferência de renda como
garantias de direitos socioassistenciais e proteção
social; além da atuação do SUAS em situações de
calamidade pública e emergências.

COM INFORMAÇÕES: DECOM -
Itaperuna/RJ
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Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação, Olliver Trajano

I CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DO NOROESTE É REALIZADA EM ITAPERUNA

Conferência foi
realizada no auditório da Câmara

Municipal de Itaperuna
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 O vice-presidente nacional do PT, Washington
Quaquá disse em entrevista ao Valor Econômico,
que se o provável candidato do PSB ao Governo do
Rio, deputado Marcelo Freixo,  não conseguir o apoio
de Eduardo Paes, Lula deve  ter mais de um
palanque no Rio, para agregar os votos de Freixo,
Santa Cruz e, eventualmente, o do ex-prefeito de

Niterói, Rodrigo Neves (PDT), um ex-petista.

 Aliás, questionado sobre o risco de o PSB não
apoiar o PT nacionalmente, prejudicando Lula, o
dirigente rebate. “Se eles não nos apoiarem,
também não vamos apoiá-los em lugar nenhum”,
afirma e dispara: “O projeto do PT é isolar ao
máximo e derrotar o Bolsonaro”, diz o petista,
Washington Quaquá.

 O presidente da Assembleia Legislativa do Rio,
André Ceciliano (PT), recebeu o presidente da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,
Gabriel Souza (MDB). O emedebista, que
acompanhou parte da sessão plenária, veio ao Rio
para entender o modelo de concessão dos serviços
de saneamento – a companhia de águas gaúcha

ainda é pública e pode vir a ser concedida. O gaúcho também
discutiu com Ceciliano medidas de fomento à indústria naval.

 Em uma decisão apertada, o colegiado do
Tribunal Regional Eleitoral julgou improcedente o
pedido do MDB para tomar o mandato de Max
Lemos. O secretário estadual de Infraestrutura
se elegeu como deputado estadual pelo partido, mas
voou para o PSDB. Por 4 votos a 3, a corte
entendeu que houve justa causa na filiação,

acolhendo o argumento de ausência de democracia interna
na escolha do canditato a prefeito de Nova Iguaçu em 2020.
Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

 Rodrigo Maia assumirá um cargo no primeiro
escalão no governo de São Paulo. Após ter sido
convidado diretamente por João Doria (PSDB), o
deputado federal pelo Rio de Janeiro será secretário
de Projetos e Ações Estratégicas, responsável pelas
iniciativas de desestatização, parcerias público-
privadas e concessões em andamento no Estado.

Atualmente abrigada sob Planejamento e Gestão, a
subsecretaria de Projetos e Ações Estratégicas subirá de
prateleira na hierarquia do Palácio dos Bandeirantes para
conferir status de secretário a Rodrigo Maia.

 Chegou à Prefeitura de Muriaé (MG) a ideia de
instalar uma estátua de bronze em tamanho natural
do saudoso ex-vice presidente da República, José
Alencar (1931-2011) na pequenina Itamuri, distrito
da cidade onde nasceu. Suas cinzas estão numa
jarra na igreja católica da localidade. A família ainda
será consultada.

 A prisão do secretário de Administração
Penitenciária, Raphael Montenegro, deixou
órfãos líderes comunitários e cabos eleitorais
recrutados por traficantes de drogas em favelas
para eleição do ano que vem. A investigação aponta
que Montenegro articulava em comunidades uma
rede de apoio à sua candidatura a deputado

estadual. Ainda segundo a linha de investigação eleitoral, que
integra a operação da Polícia Federal em parceria com o
Ministério Público Federal, os votos controlados pelo tráfico
também beneficiariam candidatos do grupo político de
Montenegro. A ideia era fazer uma bancada forte de aliados
na Alerj. Muita gente está sem dormir.

 Aliás, o governador do Rio de Janeiro
Cláudio Castro disse que o governo do estado
fará uma operação pente-fino na Secretaria de
Administração Penitenciária (Seap). O anúncio
foi feito após a prisão preventiva do secretário
de Administração Penitenciária Raphael
Montenegro, por manter contato com lideranças
da facção criminosa Comando Vermelho e ter

ido até o presídio federal de Catanduvas, no Paraná,
conversar com o traficante Marcinho VP, um dos líderes
dessa organização criminosa.

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

OBITUÁRIO
 A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj)

lamentou as mortes do ex-deputado estadual José Guilherme
Godinho, o Sivuca, no domingo (15) e do ex-deputado federal
Simão Sessim, na segunda-feira (16). A Alerj decretou luto
oficial de três dias pelo falecimento dos dois parlamentares.
Sivuca foi deputado estadual por quatro mandatos. Na
Alerj foi autor de medidas em prol de servidores da
Segurança Pública, como a lei 2.999/98, que criou
Centros de Atendimento Social na Polícia Civil. Sivuca
tinha 90 anos e faleceu em decorrência da Covid-19.
Já Simão Sessim foi deputado federal por dez mandatos.
Em sua trajetória, estão a luta pela implantação do Arco
Metropolitano e o fomento ao Porto de Itaguaí. Sessim
estava em tratamento de um câncer de próstata quando
foi infectado pelo coronavírus, falecendo por
complicações da doença.

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

Alerj lamentou as mortes do
ex-deputado estadual, Sivuca e do
ex-deputado federal, Simão Sessim

FO
TO

: R
EP

RO
DU

ÇÃ
O 

DA
 IN

TE
RN

ET

NOVO SECRETÁRIO
DE ADMINISTRAÇÃO

PENITENCIÁRIA NO RJ
 O governador Cláudio Castro nomeou o delegado da

Polícia Federal Victor Hugo Poupel na Secretaria de
Administração Penitenciária, em substituição a Raphael
Montenegro, preso na operação Simonia, por
supostamente estar envolvido em negociações ilícitas
com chefes do Comando Vermelho.

Delegado da PF Victor Poupel é o novo
Secretário de Administração Penitenciária
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RECURSO
NEGADO
 O Órgão Especial do

Tribunal de Justiça do Rio
de Janeiro negou o pedido
do ex-governador Wilson
Witzel  (PSC) para
declarar nula sua
condenação no processo
em que sofreu
impeachment por um
Tribunal Especial Misto. A
votação foi unânime. Em
abril de 2021, Witzel foi
condenado pela corte
composta por deputados
estaduais e
desembargadores do TJ-RJ
à inabilitação para exercer
funções públicas por cinco

ALIÁS...
 Em maio, o desembargador Bernardo Garcez, relator

do mandado de segurança, negou liminar para suspender a
decisão do Tribunal Especial Misto. A decisão colegiada do
Órgão Especial denegou a segurança pedida pelo ex-
governador.

ALIÁS E APROPÓSITO
 “No exercício do controle judicial do processo de

impedimento, não há direito líquido e certo do impetrante a ser
resguardado porque não houve qualquer violação ao devido
processo legal”, concluiu o desembargador Bernardo Garcez.

Wilson Witsel

anos, pela prática de crimes
de responsabilidade.

PENSAMENTO DA SEMANA
 Não é a politica que transforma homens em

corruptos,é votar em bandidos que torna a politica
suja”. (SILVIO ALMEIDA)

ALIÁS...
 Enteado do desembargador federal aposentado Abel

Gomes, Raphael Montenegro foi um dos advogados da
campanha de Wilson Witzel; entrou na administração estadual
pelas mãos do então Secretário de Governo Cleiton Rodrigues,
que, para supostamente se blindar, queria ao seu lado alguém
que tivesse  linha direta com o comandante da Lava Jato no
Rio, à época o relator Abel Gomes. Meses depois, Montenegro
acompanharia Cleiton, indo também para a Secretaria da Casa
Civil, onde permaneceu na gestão de André Moura.

RECADO
 O PSB informou a Luiz Inácio Lula da Silva, durante sua

passagem por Recife, que conta com apoio do PT à
candidatura de Marcelo Freixo a governador do Rio, para
que assim se consolide uma aliança nacional em torno da
candidatura do petista à presidência da República.

APOSTA I
 Crescem as apostas sobre o nome do ex-deputado

estadual Ricardo Abrão, filho do ex-prefeito de Nilópolis
Farid, para ser o candidato das famílias David e Sessim a
deputado federal. Ricardo abraçaria o legado dos dois clãs
da política da Baixada, que ontem perderam o ex-deputado
Simão Sessim para a Covid

Nome de Ricardo Abrão sobe nas
apostas para a Câmara dos Deputados
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APOSTA II
 Depois de conversas com o governador Cláudio Castro

(PL), o deputado federal Otoni de Paula (PSC) se volta
agora para uma possível candidatura do vice-presidente
Hamilton Mourão (PRTB) ao governo do Rio. O
parlamentar evangélico tenta emplacar seu nome ao Senado
e, para isso, traz argumentos que não podem ser desprezados.
Otoni traz para a negociação a benção da Igreja Universal e o
apoio de denominações neopentecostais ao seu discurso de
direita focado em Deus e na família. O deputado do PSC ainda
conta com a simpatia do presidente Jair Bolsonaro e de seus
filhos, conquistada após ataques ao STF na tribuna da Câmara
e por meio de suas redes sociais.
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 Em Itaperuna, RJ, o Fórum de Educação
Municipal 2021, evento que aconteceu de 9 a 13
de agosto de forma online através do YouTube,
alcançou cerca de 10 mil visualizações durante
os encontros virtuais. O fórum realizado pela
Secretaria Municipal de Educação é uma etapa
da CONAPE (Conferência Nacional Popular de
Educação).

O prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues,
Alfredão; além do secretário Municipal de
Educação, Marcelo Poeys; e o presidente da
Câmara Municipal de Itaperuna, Sinei Menezes
(Torresmo); fizeram a abertura do fórum e
deixaram uma mensagem de boas-vindas aos
participantes. Fabiana França Ferreira da Silva,
coordenadora Geral Executiva de Apoio à
Política da Educação, foi uma das organizadoras
do fórum e apresentadora do evento.

Dentre os palestrantes, o professor mestre
Anízio Pirozzi, que abordou o ‘Plano Nacional
de Educação, Políticas e Direitos à Educação’.
Drª Inessa Trócilo Rodrigues Azevedo, que
palestrou sobre ‘Educação e Diversidade, Justiça
Social, Inclusão e Direitos Humanos’. ‘O Plano
Nacional de Educação, Planos Decenais e
Políticas Públicas Setoriais e Valorização dos
Profissionais da Educação’, foi debatido através
de uma roda de conversa. Já o Dr. Paulo Jonas
palestrou sobre ‘Décadas de Luta: A Pandemia,
Avanços e Retrocessos e a Defesa da Educação’.
E, por fim, o professor mestre João Paulo abordou
o tema ‘Gestão Democrática da Escola’.

Marcelo Poeys, secretário Municipal de
Educação, lembrou que o Fórum Nacional é
composto por mais de 40 entidades que visa a
luta pela Democracia, em seu mais amplo sentido.

“E pelos direitos sociais, o que inclui a luta
pela educação pública e popular gratuita, inclusiva
e de qualidade social, com gestão pública, desde
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Fórum de Educação Municipal 2021, evento que aconteceu de 9 a 13 de agosto de forma
online através do YouTube, alcançou cerca de 10 mil visualizações durante os encontros virtuais

ITAPERUNA: FÓRUM DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL
2021 ALCANÇA CERCA DE 10 MIL VISUALIZAÇÕES

a educação infantil até a pós-graduação. Quero
fazer um agradecimento especial ao prefeito
Alfredão, que se empenhou ao máximo pela
realização do evento; e a todos que trabalharam
para a realização do Fórum, desde a organização
até os momentos de reflexão e crescimento”,

finaliza o secretário.
A CONAPE é uma proposta que visa discutir

políticas públicas para a Educação e garantia de
direitos. No município de Itaperuna foi
organizado por Fabiana França; e pela equipe
do Núcleo de Planejamento e Projetos, com as

professoras Kátia Bastos e Alexandra Braga.
Devido a pandemia de covid-19, o congresso

aconteceu de forma online. O evento foi
direcionado a todos os profissionais da Educação,
bem como a todos os munícipes

Com informações: DECOM/Itaperuna/RJ

 Policiais civis da Delegacia do Consumidor
(DECON) interditaram uma fábrica ilegal de
pneus de motocicleta que funcionava em
Petrópolis, na Região Serrana. Quatro pessoas
foram encaminhadas à unidade e duas autuadas
em flagrante por crime contra a ordem
econômica.

Os agentes foram até o local para checar
denúncias e verificaram que a fábrica funcionava
sem licença de comercialização e distribuição,
além de agir em desconformidade com uma
resolução do Conselho Nacional do Trânsito
(CONTRAN) e uma portaria do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(INMETRO), que tem como objetivo proibir o
uso de pneus reformados em motocicletas.

Segundo os policiais, também houve
fiscalização em um depósito e em uma loja que
comercializavam os produtos. Todo o material
foi apreendido e encaminhado para a perícia.
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Durante a ação, em Petrópolis, duas pessoas foram autuadas em flagrante por crime contra a ordem econômica

POLÍCIA CIVIL INTERDITA FÁBRICA
ILEGAL DE PNEUS DE MOTOCICLETA

Fábrica ilegal de pneus de motocicleta
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 Quem quiser consultar, parcelar ou
pagar débitos de multas, IPVA, DPVAT ou
taxa de licenciamento agora pode fazê-lo pelo
WhatsApp, de forma gratuita. Para isso, basta
enviar uma mensagem para o número 55 11
4949-5983 ou entrar no site do Detran.RJ (ir
em Infrações/ “Pagamento de Débitos”/
“Parcelamento de Multas (cartão)”),
informando a placa e o Renavam do veículo.

Depois disso, o usuário poderá pagar os
débitos à vista (usando o Pix, sem taxa) ou
parcelado - em até 12 vezes no cartão de
crédito. O serviço é oferecido por uma
empresa credenciada ao Detran, sendo
rápido e seguro.

Após adicionar o número no WhatsApp, a
empresa pedirá a placa e o Renavam do
veículo sobre o qual o usuário deseja ter
informações e disponibilizará a lista de débitos,
com o motivo, o valor e a data de vencimento
de cada um deles. O usuário poderá optar por
pagar um ou mais débitos. Depois, receberá
os recibos de pagamento pelo próprio
WhatsApp. Se não quiser pagar, poderá deixar
o número salvo para novas consultas.

O processo é totalmente automático e sem
intervenção manual. A resposta sai em
apenas alguns segundos, e o pagamento, por
Pix ou parcelado no cartão de crédito, é ágil
e eficiente. Uma oportunidade para
reorganizar as finanças e evitar a
inadimplência.

Veja como fazer:
• Envie mensagem diretamente pelo

celular 55 11 4949 5983 ou acesse o site do
Detran.RJ (www.detran.rj.gov.br).

• Clique no menu “Infrações”.
• Escolha o item “Pagamento de Débitos”.
• Em seguida “Parcelamento de Multas

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Processo é automático e sem intervenção manual e o
pagamento poderá ser feito por Pix ou parcelado no cartão de crédito

MOTORISTAS PODEM CONSULTAR, PAGAR
OU PARCELAR DÉBITOS PELO WHATSAPP

(cartão)”.
• Se estiver no site, clique no link da Zapay,

credenciada para o serviço.
• Em ambos os casos, é preciso ter os

dados pessoais do proprietário e do veículo,
como placa e Renavam, para ter acesso à
consulta de débitos.

• Em seguida serão disponibilizados todos

os débitos que podem ser parcelados.
• Selecione os débitos que gostaria de

quitar e, em seguida, faça o pagamento via
cartão de crédito (em até 12x) ou Pix.
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 A Polícia Militar do Rio de Janeiro acaba
de ganhar um reforço de 482 novos soldados, já
capacitados para ingressar nas unidades
operacionais e atuar no policiamento preventivo
e ostensivo em todo território estadual. A
cerimônia de formatura ocorreu dia 16 último,
no pátio do Centro de Formação de Praças 31º
Voluntários (Cfap) da Secretaria de Estado de
Polícia Militar (SEPM), em Sulacap, na capital
fluminense.

Durante a cerimônia de formatura, o
secretário da SEPM, coronel Rogério Figueredo
de Lacerda, lembrou que o treinamento teórico
e instruções práticas recebidos durante o curso
capacitaram os novos policiais militares para
cumprir a missão de defender e estar sempre ao
lado dos cidadãos de bem, garantindo a todos o
sagrado e constitucional direito de ir e vir.

-  Todos estão preparados para atuar com
presteza nas diversas situações que compõem o
universo de atribuições dos policiais militares: da
ajuda a um idoso perdido em via pública ao
enfrentamento a criminosos fortemente armados
– lembrou o coronel Figueredo.

Para o comandante do Cfap, coronel Rubens
Castro Peixoto Jr., a formação dessa nova turma
de soldados é resultado de um grande esforço
do comando da corporação, que precisou superar
muitas dificuldades impostas à área de ensino
em função da pandemia da Covid-19.

- A Polícia Militar precisa recompor seu
efetivo permanentemente para atender as
demandas da sociedade na área de segurança –
explica o coronel Peixoto. Esta é a segunda turma
de soldados formada este ano. A primeira
ocorreu no mês passado com a diplomação de
475 novos policiais.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Grupo será alocado em unidades operacionais seguindo os critérios técnicos estabelecidos pela PM

POLÍCIA MILITAR FORMA TURMA E GANHA
REFORÇO DE 482 NOVOS SOLDADOS NO RJ

Os novos soldados começam a ser alocados
nas unidades operacionais seguindo critério
técnico estabelecido pela Subsecretaria de

Gestão Operacional da PM.
No momento, outros 800 alunos estão em

formação em duas companhias pedagógicas do

Cfap, e há previsão de entrada de outra turma
para setembro. A próxima formatura de soldados
está prevista para dezembro deste ano.

 Termina no dia 31 deste mês o prazo de
adesão ao Programa Especial de Parcelamento
de Créditos Tributários (PEP-ICMS) do Governo
do Estado do Rio de Janeiro. É uma oportunidade
para que empresas acertem as suas dívidas
tributárias em até 60 parcelas, com reduções de
juros e multas de até 90% do valor devido.

Desde fevereiro, quando foi aberto o prazo
de adesão do PEP-ICMS, o estado já garantiu a
recuperação de cerca de R$ 2,7 bilhões, incluindo
os créditos tributários inscritos ou não em Dívida
Ativa. Desse total, aproximadamente R$ 1,6
bilhão já foi efetivamente pago. O restante
entrará nos cofres do estado de acordo com o
prazo de parcelamento escolhido por cada
contribuinte no momento da adesão.

Nelson Rocha, secretário de Estado de
Fazenda, ressalta que os recursos vindos do PEP-
ICMS são de grande importância para que o
governo possa honrar os seus compromissos, como
o pagamento em dia dos salários dos servidores:

- O programa de parcelamento permite uma
recuperação mais rápida desses créditos
tributários, além de ajudar as empresas a quitar
as suas pendências com o estado.

Poderão entrar no PEP-ICMS os débitos
cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de
dezembro do ano passado. O valor mínimo das
parcelas é de 450 Ufirs (R$ 1.667,38 em valores
atuais).

Os contribuintes que quiserem aderir ao PEP-
ICMS devem fazer o pedido, para débitos não
inscritos em Dívida Ativa, por meio do Portal
Fisco Fácil, no site da Sefaz-RJ
(www.fazenda.rj.gov.br). Para créditos
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Empresas poderão acertar dívidas em até 60 parcelas, com reduções de juros e multas de até 90% do débito

ICMS: PRAZO DE ADESÃO A PARCELAMENTO
DE DÍVIDAS NO RJ ACABA NO PRÓXIMO DIA 31

tributários em Dívida Ativa, o contribuinte deverá
acessar o sítio eletrônico da Procuradoria-Geral
do Estado (https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/
anistia).

Quem não tiver acesso aos serviços
eletrônicos ou se encontrar em alguma situação
excepcional, deverá procurar o posto fiscal da
Sefaz-RJ vinculado ao contribuinte. Os
atendimentos poderão ser agendados pelo e-mail

da respectiva repartição fiscal. As informações,
como endereço eletrônico e telefone, estão no
site da Sefaz-RJ (www.fazenda.rj.gov.br). Basta
clicar no menu principal e depois nos links,
“Instituição”, “Quem somos” e “Repartições
Fazendárias – endereços e telefones”.

A Procuradoria da Dívida Ativa da Capital
ou Regional também está com atendimento
presencial, que conta com agendamento prévio.

Para os atendimentos na capital, o contato
deverá ser feito por e-mail
(parcelamento.dividaativa@pge.rj.gov.br) ou
pelos seguintes telefones: (21) 2332-7137 ou (21)
2332-7138 (de segunda a sexta-feira, das 9h às
18h). Para as Regionais, os contribuintes deverão
localizar no link (https://pge.rj.gov.br/contatos),
os endereços eletrônicos e telefones, de acordo
com sua localização.
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 Muita gente não sabe, mas agora fica
publicitado e ratificado a nível regional, o pacto
firmado entre a Universidade Estácio e o MPRJ.

A Estácio Itaperuna/RJ/Vértice Sudeste,
através do seu Diretor Leandro Levone,
reafirma esta parceria e manifesta um grande
orgulho em poder desenvolver este projeto de
reciprocidade educativa e cidadania a Nível
Superior com o Ministério Público do Estado
do Rio de Janeiro.

A Associação do Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro (Amperj) e a
Associação dos Servidores do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro
(Assemperj) assinaram um inédito convênio
com a Universidade Estácio.

O convênio concede aos associados da
AMPERJ e da ASSEMPERJ e seus
respectivos dependentes, bolsas de até 55%
de desconto para cursos de Graduação e Pós-
Graduação Lato Sensu, nas modalidades
presencial e a distância, excluído o curso de
Medicina.

Com mais de cinco décadas e mais de 1
milhão de alunos, a Estácio de Sá atua em 23
estados e no Distrito Federal, totalizando cerca
de 90 unidades e mais de 1.600 polos. Os
cursos da Estácio  são reconhecidos pelo MEC
com elevados conceitos de qualidade, com
currículos alinhados às necessidades do
mercado de trabalho.

Na cerimônia quando o acordo foi firmado,
estiveram presentes Eduardo Parente,
presidente da Estácio, Cláudia Romano, vice-
presidente de Relações Institucionais e
Sustentabilidade e vice-reitora de Cultura,
Hudson Mello, vice-presidente de Ensino,
Maria Goldberg, diretora jurídica e compliance,
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UNIVERSIDADE ESTÁCIO DÁ ATÉ 55% DE
DESCONTO PARA SERVIDORES DO MPRJ

Filipe Guedes, gerente de Relações
Institucionais, Ertulei Laureano Matos,
procurador de Justiça do estado e presidente

da Amperj, Virgílio Panagiotis Stavridis,
promotor de Justiça do estado e vice-
presidente da Amperj, Humberto Dalla

Bernardina de Pinho, promotor de Justiça do
estado e diretor cultural da Amperj e Flávio
Sueth Nunes, presidente da Assemperj.

Universidade Estácio Itaperuna/RJ/Vértice Sudeste

Diretor Leandro Levone, da Estácio
Itaperuna/RJ/Vértice Sudeste

Momento da assinaratura do
convênio com a Universidade Estácio


