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PÁGINA 5

VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE
SEGUE COM AÇÕES EM ITAPERUNA

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Prefeitura de Itaperuna, através da SMS, via setor de Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS), segue realizando uma série
de ações no município, dentre elas, combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika

 A Prefeitura de Itaperuna, através da
Secretaria Municipal de Saúde, via setor de
Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS),
segue realizando uma série de ações no
município, dentre elas, combate ao mosquito
Aedes aegypti, transmissor da dengue,
chikungunya e zika. Os trabalhos vem sendo
realizados em bairros e distritos; e entre os
serviços, telamento de caixas d´água,
trabalho de orientação e conscientização,
além de outras ações realizadas pelas equipes
de trabalho. É importante ressaltar que, para
controlar a proliferação do mosquito, a
orientação é manter os quintais sempre
limpos, eliminando ou guardando longe da
chuva, todo objeto que possa acumular água,
como pneus velhos, latas,  recipientes
plásticos, tampas de garrafas, copos
descartáveis e até cascas de ovos. Além disso,
o lixo doméstico deve ser acondicionado em
sacos plásticos e descartado adequadamente,
em depósitos fechados. PÁGINA 8

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

RIO: MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
RESPONDEM POR 89% DOS EMPREGOS
 As micro e pequenas empresas (MPES)

responderam por 89% das vagas de trabalho
criadas no estado do Rio de Janeiro no primeiro
semestre deste ano, com a geração de quase
59 mil empregos com carteira assinada. Os
dados constam de sondagem do Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Rio
de Janeiro (Sebrae Rio), elaborada com base
nas informações do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged). O
analista do Sebrae Rio Felipe Antunes disse à
Agência Brasil que, desde o ano passado, as
MPES vêm apresentando saldo positivo de
emprego, puxando o mercado de trabalho para
cima. PÁGINA 3
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 O Procon do Governo do Estado do Rio de Janeiro
realizou a Operação Pé na Estrada nesta semana. A
ação foi em conjunto com a Secretaria Estadual de
Fazenda, ANP, Polícia Civil (por meio da Delegacia de
Serviços Delegados) e Ipem para fiscalizar e combater
fraudes nos postos de gasolina. Os agentes fiscalizaram
32 postos de combustíveis de 18 cidades das regiões
Metropolitana, Serrana, dos Lagos, Baixada, Sul e
Norte Fluminense. Para ajudar os consumidores,  a
autarquia também realizou uma pesquisa de preços de
combustíveis em todas as regiões do estado.

Os fiscais verificaram a qualidade do combustível,
a validade dos produtos, a aferição das bombas de
abastecimento e a transparência da composição dos
preços ao consumidor. Fiscalizaram ainda a emissão
de nota fiscal, a movimentação fiscal dos combustíveis,
documentações pertinentes, licenças e outras infrações
administrativas.

A ação aconteceu nos seguintes municípios: Rio de
Janeiro, Duque de Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu,
Petrópolis, Maricá, Saquarema, Seropédica, Paracambi,
Paulo de Frontin, Silva Jardim, Itaboraí, Campos, São
Gonçalo, Itaguaí, Rio Bonito, Nova Friburgo e Rio das
Ostras.

Faixas  e  car tazes  promocionais  que induzem o
consumidor em erro foram encontrados em seis postos
de combustíveis. Em uma delas, o valor do GNV é
informado em destaque, porém em letras miúdas, é
sinalizado que a promoção é válida apenas das 22h às
6h. Apesar de haver a informação, como a fonte é
pequena, o motorista não percebe que aquele preço é
apenas para determinado horário e acaba sendo induzido
em erro.

Dez bicos foram lacrados por terem sido reprovados
no teste do galão de 20 litros, que afere a quantidade
de combustível entregue ao consumidor e informada no
visor da bomba. Dois foram reprovados no teste de
qualidade do combustível.

Ao todo 22 estabelecimentos foram autuados por
diversas infrações. Os agentes identificaram ausência
de painel com os valores e incidência de impostos,
infringindo o decreto da transparência;  posto sem
bandeira com identidade visual que remete à outro com
bandeira; ausência de licença municipal de operação;
ausência de livro de reclamações e do código de defesa
do consumidor, entre outras irregularidades.

C e r c a  d e  5 0  l i t r o s  d e  i t e n s  v e n c i d o s  o u  s e m
especificação foram descartados, entre eles óleo, fluido
de freio, aditivo para radiador e também refrigerante.

Entre as irregularidades tributárias encontradas pelos
auditores fiscais da Receita Estadual havia 11 postos
sem o Livro de Movimentação de Combustíveis. Além
disso, dois estabelecimentos não emitiam a Nota Fiscal
ao Consumidor Eletrônica (NFC-e). Outra ilegalidade,
constatada em três postos, foi o uso de máquina de
cartão de crédito e débito de outro estabelecimento.

Pesquisa de preços de combustíveis  -  Agentes
do Procon também realizaram um levantamento de
preços de combustíveis, lubrificantes e serviço de troca
de óleo em 51 estabelecimentos que comercializam
esses produtos em todo o Estado entre os dias 13 e 18
de agosto.

O menor valor encontrado para a gasolina comum
foi no bairro de Quintino, na Zona Norte carioca, com
o litro a R$ 6,19. O valor máximo foi encontrado na
Lagoa, Zona Sul do Rio, com o litro a R$ 6,90. Já o
etanol com o preço mais em conta foi encontrado na
Região Serrana,  com o l i t ro  a  R$ 4,85,  em Nova
Fr ibu rgo .  O  va lo r  máx imo  de  R$  6  t ambém fo i
e n c o n t r a d o  n a  L a g o a ,  Z o n a  S u l  d o  R i o .  O s
consumidores de gás natural veicular irão pagar menos
pelo combustível na Baixada Fluminense com o m3 a
R$ 3,85 em Nova Iguaçu e mais caro no Centro do Rio,
com o m3 a R$ 4,99.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Secretaria de Fazenda, Polícia Civil, Ipem e ANP
também participaram da operação em 18 municípios fluminenses

PROCON-RJ FLAGRA IRREGULARIDADES
EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS DO ESTADO
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 As micro e pequenas empresas (MPES)
responderam por 89% das vagas de trabalho
criadas no estado do Rio de Janeiro no
primeiro semestre deste ano, com a geração
de quase 59 mil empregos com carteira
assinada. Os dados constam de sondagem do
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas no Rio de Janeiro (Sebrae Rio),
elaborada com base nas informações do
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged).

O analista do Sebrae Rio Felipe Antunes
disse à Agência Brasil que, desde o ano
passado, as MPES vêm apresentando saldo
positivo de emprego, puxando o mercado de
trabalho para cima. “Quando a gente compara
com grandes empresas, as micro e pequenas
empresas são as que mais empregam”,
indicou o economista.

Do total de 58,9 mil postos criados entre
janeiro e junho de 2021, a maior contribuição
foi dada pelo setor de serviços, com 31.491
vagas, que vinha com um saldo líquido de
empregos negativo. “Mas agora, com o
avanço da vacinação, esse setor começa a
recuperar as vagas perdidas no ano passado,
quando a restrição era maior”. A indústria
aparece em segundo lugar, com 13 mil
empregos com carteira assinada e o comércio
com 10.409 novas vagas formais.

Em comparação com os seis primeiros
meses de 2020, no auge da pandemia do novo
coronavírus, a situação era bem pior. Foram
fechados mais de 81,7 mil postos de trabalho
no estado.

Municípios  -  Dos 92 municípios
fluminenses, 84 tiveram saldo líquido de
emprego positivo no primeiro semestre,
devido às micro e pequenas empresas.
Destaque para a capital (24,5 mil vagas),
Niterói (2,5 mil), Duque de Caxias (2,4 mil),
Campos dos Goytacazes (1,9 mil) e São
Gonçalo (1,8 mil). Somente oito municípios
tiveram saldo líquido negativo de empregos.
Isso mostra, segundo expôs Felipe Antunes,
que esse cenário favorável capitaneado pelas
micro e pequenas empresas não está
concentrado só na capital nem na região

RIO: MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
RESPONDEM POR 89% DOS EMPREGOS

metropolitana, mas está espalhado ao longo
do estado, com as MPES apresentando
também saldo positivo.

Felipe Antunes analisou que a tendência
é que as MPES continuem puxando para cima
o volume de empregos com carteira assinada
e que o mercado de trabalho siga
apresentando saldo líquido positivo nos
próximos meses. “Principalmente com o
avanço da vacinação da população, a gente
vê a recuperação de alguns setores, como
serviços, no Rio de Janeiro, que é muito forte.
A tendência é que, nos próximos meses, o
mercado continue gerando empregos e

mantenha saldo positivo”.
Em junho - Em junho, foram criadas 16,2

mil vagas no território fluminense. No mesmo
período do ano passado, as micro e pequenas
empresas fecharam mais de 8,6 mil postos
de trabalho. O resultado positivo foi
impulsionado pela criação de mais de 8 mil
novas oportunidades no setor de serviços,
além do comércio, que contribuiu com 4.076
novas vagas de emprego, seguido pela
indústria com 3.095 mil novos postos de
trabalho.

O analista do Sebrae Rio informou que os
segmentos do setor de serviços que se

destacaram no mês foram restaurantes e
similares, com 1.033 novas vagas, e serviços
combinados de escritório e apoio administrativo
(548 vagas). No comércio, criaram mais postos
de trabalho os segmentos de comércio varejista
de artigos de vestuário e acessórios (462 vagas)
e produtos farmacêuticos (442 postos). Na
indústria, sobressai a construção de edifícios,
com 534 empregos criados em junho.

No ranking nacional, as MPES do estado
do Rio de Janeiro ficaram em terceiro lugar, no
mês de junho, atrás de São Paulo (55,4 mil
vagas) e Minas Gerais (25,9 mil vagas).
Edição: Aline Leal

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Dados são referentes ao primeiro semestre de 2021
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 A Prefeitura de Itaperuna, através da
Secretaria Municipal de Educação, renovou
e aprimorou o convênio com a Universidade
Estácio, para descontos de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) em seus cursos de
Graduação e Pós-Graduação  presencial  e à
distância. Os Servidores Públicos da
Prefeitura de Itaperuna ativos e inativos, bem
como seus dependentes (cônjuges e filhos),
tem uma grande oportunidade de qualificação
com Graduação e Pós-Graduação.

Na manhã do dia 25 de agosto, Leandro
B. Levone, Diretor da Universidade Estácio,
entregou o Certificado do Convênio ao
secretário municipal de Educação, Marcelo
Poeys.

A Estácio disponibilizou mais de 90
graduações e mais de 230 pós-graduações.

“Com essa parceria, vamos conseguir
oferecer melhores oportunidades  aos
servidores e seus dependentes de garantirem
seu diploma acadêmico e se qualificarem cada
vez mais com um ensino de grande qualidade.
Precisamos valorizar quem quer estudar e não
podemos medir esforços para ajudar. Esse é
o pensamento do prefeito Alfredão”, disse
Marcelo Poeys.

A Universidade Estácio é o maior grupo
educacional do Brasil e vem se destacando
com seus cursos de excelência.

Os interessados podem entrar em contato
pelo WhatsApp: (22) 99940-6766; pelo
telefone: (22) 3824-3792; pelo site
www.estacioitaperuna.com.br ou na
Secretaria Municipal de Educação de
Itaperuna.

ITAPERUNA/RJ: PREFEITURA FIRMA
PARCERIA COM A UNIVERSIDADE ESTÁCIO
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Prefeitura de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Educação, renovou e aprimorou o convênio com a
Universidade Estácio. Na foto, o Diretor Leandro Levone e o secretário municipal de Educação, Marcelo Poeys

 O Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio (CBMERJ) e o RioSolidario
se uniram no combate à fome, situação que
foi agravada pela pandemia. O Casarão
Vermelho da corporação e os quartéis que estão
abertos à vacinação contra a Covid-19 vão
receber doações de alimentos não perecíveis.
Os itens serão distribuídos para entidades
beneficentes cadastradas junto à ONG.

- O RioSolidario está a todo vapor
articulando e mobilizando a solidariedade com
a Locomotiva do Bem. O objetivo é apoiar
pessoas em situação de fragilidade social.
Não podemos parar enquanto a fome não
acabar! Não temos tempo a perder, e só com
união vamos vencer este momento mais
desafiador na vida de todos nós - disse
Analine Castro, presidente de honra do
RioSolidario e primeira-dama do Estado do
Rio de Janeiro.

Para o secretário de Estado de Defesa
Civil e comandante-geral do CBMERJ,
coronel Leandro Monteiro, a iniciativa está
alinhada com a missão da corporação de
salvar vidas.

 - O Corpo de Bombeiros atua, todos os
dias, para ajudar e apoiar a sociedade. Nosso
ofício é pautado na compaixão, em amparar
quem precisa, em agir em benefício do
próximo. Estamos de portas abertas para
receber as doações e, mais uma vez, cooperar
- afirmou o coronel Leandro Monteiro.
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DO BEM, DODO BEM, DODO BEM, DODO BEM, DODO BEM, DO
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 O Detran.RJ reforça que estão
suspensos desde março, por tempo
indeterminado, os prazos legais para
renovação de carteiras de habilitação - além
de recursos de multas e transferência de
propriedade de veículos, entre outros
serviços. Os prazos foram suspensos pela
portaria 209/2021 do Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), publicada em 26/03, a
pedido do presidente do Detran.RJ, Adolfo
Konder, por conta das medidas de combate
à Covid-19.

Pela portaria, estão prorrogados os prazos
para as renovações das carteiras de
habilitação vencidas desde 1º de março de
2020. Os mesmos prazos valem para as
Autorizações para Conduzir Ciclomotor
(ACC) e para as Permissões para Dirigir
(PPD).

A medida é válida para todos os
condutores habilitados pelo Detran.RJ e para
os veículos registrados no Estado do Rio.
Para fins de fiscalização das autoridades de
trânsito, a medida vale em âmbito nacional, e
deve ser observada pelos agentes de trânsito
de todo o país. Ou seja, se um veículo
registrado no Detran.RJ for parado em São
Paulo ou Minas, o agente terá de observar
os prazos informados acima.

Outros prazos - Estão prorrogados
também os prazos para registro e
emplacamento de veículos novos, adquiridos
a partir de 5 de março de 2021, e os prazos
para transferência de propriedade de veículo
adquirido a partir de 18 de fevereiro de 2021.

Em relação às infrações de trânsito, foram

CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO VENCIDAS
DESDE 1º DE MARÇO DE 2020 ESTÃO VÁLIDAS

prorrogadas as datas finais para
apresentação de defesa prévia e de recursos
de multa, nos casos em que os prazos
estavam encerrados desde 22 de março de
2021. O Contran também prorrogou, por
tempo indeterminado, a data final para
apresentação de recursos em processos de
suspensão do direito de dirigir que estavam
com prazos encerrados desde 22 de março
de 2021.

Na portaria, o Contran estabeleceu ainda
que caberá ao Detran.RJ informar a data de
encerramento da suspensão dos prazos.
Neste caso, a portaria será revogada, sendo
estabelecido um novo calendário para os
serviços.

Principais perguntas e respostas sobre
renovação de habilitação

1. Posso ser multado dirigindo com minha
habilitação que venceu em março de 2020?

 R: Não, pois os prazos para renovação
foram prorrogados pela Portaria 209/2021 do
Contran, por tempo indeterminado. Fique
atento que avisarem quando os prazos serão
retomados.

2. Perdi minha carteira de habilitação, que
está vencida desde janeiro de 2021. Posso
pedir segunda via?

 R: Não é possível emitir segunda via de

habilitação vencida. O prazo foi prorrogado
para as carteiras vencidas desde 1º de março
de 2020 para efeitos de fiscalização e
renovação.

3. Não consigo agendar a inclusão do meu
curso especializado no documento de
habilitação. Posso continuar a exercer
atividade remunerada se o meu curso
especializado não constar no campo
observação do documento?

R: Sim, desde que esteja portando a
carteirinha ou certificado do curso
especializado, expirado desde março de 2020.

4. Posso viajar para fora do Estado do Rio
de Janeiro com minha CNH vencida a partir
de 1º de março de 2020?

R: Sim, as medidas são válidas em todo o
território nacional, e todos os órgãos que
compõem o Sistema Nacional de Trânsito
devem respeitá-las. Mas atenção: foram
estendidos apenas os vencimentos a partir de
1º de março de 2020.

5. O vencimento de minha habilitação
estará prorrogando até quando?

 R: A prorrogação ainda não tem data para
terminar. A retomada dos prazos será
amplamente divulgada futuramente, e levará
em conta as medidas de contenção da Covid-
19.

Prazo de renovação, por tempo indeterminado, está
garantido por portaria do Conselho Nacional de Trânsito
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 Com a finalidade de estimular a construção de
novos gasodutos pelo país, o deputado federal Júlio
Lopes (PP) apresentou projeto de lei para
simplificar regras para o licenciamento ambiental
na construção ou ampliação da tubulação que
transporta gás natural, e que esteja em locais
específicos para empreendimentos de transmissão

de petróleo e derivados, além de outros públicos como
rodovias, ferrovias e linhas de transmissão.

 A ex-deputada federal  Flordelis dos Santos
de Souza foi expulsa do Partido Social
Democrático, o PSD. A decisão foi tomada pela
Executiva Nacional da legenda cinco dias após o
plenário da Câmara dos Deputados cassar o
mandato da parlamentar. Flordelis perdeu o
mandato no último dia 11, acusada pelo relator

Alexandre Leite (DEM-SP) de se valer do prestígio de
parlamentar para embaraçar as investigações sobre o
assassinato do pastor Anderson do Carmo, marido de Flordelis,
e induzir o filho assumir o crime.

 O deputado estadual Filipe Soares (DEM)
conseguiu reunir as assinaturas necessárias para
levar ao plenário do Alerjão na semana que vem,
em regime de urgência, um projeto para reduzir o
ICMS cobrado sobre a venda de combustíveis no
estado do Rio. Atualmente, a alíquota por aqui é
de 34% - enquanto no vizinho estado de São Paulo,

são cobrados 25%. A ideia do PL 4.620/2021 é igualar o
patamar já que, segundo a justificativa, é possível aderir aos
benefícios fiscais concedidos por outra unidade federativa
da mesma região. O autor do projeto diz que o percentual
cobrado no Rio chega a ser "confiscatório".

 O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
João Otávio de Noronha atendeu  a um pedido da
defesa do ex-assessor parlamentar Fabrício
Queiroz e suspendeu a tramitação da denúncia
apresentada pelo Ministério Público do Rio contra
o ex-PM, o senador Flávio Bolsonaro e outras
15 pessoas no caso das "rachadinhas".

 O presidente da Alerj, o petista André
Ceciliano, foi um dos agraciados no dia do Soldado,
com a medalha do Exército Brasileiro pelo Comando
Militar do Leste.  Nas redes sociais, Ceciliano, um
petista cuja atuação política é marcada pelo diálogo
e pela capacidade de agregar, agradeceu a honraria:
“Sinto-me honrado de, no Dia do Soldado, receber

a medalha do Exército Brasileiro pelas mãos do Comandante
Militar  do Leste, General José Eduardo Pereira. Muito obrigado
pela homenagem. Sou um soldado civil que serve com orgulho
nosso estado e à nossa pátria”, escreveu.

 Filha do todo-poderoso do PTB, Roberto
Jefferson, preso por decisão do STF, a ex-
deputada Cristiane Brasil está cotada para
disputar novamente uma vaga na Câmara em
2022. Mas, não pelo Estado do Rio. Acertando
as  contas  com a  Jus t iça  Ele i to ra l ,  e la
concorreria por São Paulo.

 O ex-árbitro de futebol Gutemberg Fonseca,
que passou pela secretaria de Governo de Wilson
Witzel e pela de Ordem Pública de Crivella, vai
voltar ao Poder Executivo. O moço, que teve uma
longa conversa com Cláudio Castro (PL) e vai
ficar no lugar de Leandro Alves de Almeida
Santos, atual dono da bola dos Esportes e Lazer

do governo do estado. Com a mudança, a pasta continua no
campo bolsonarista: tanto Leandro como Gutemberg são
ligados ao clã presidencial.

 O vereador Chico Alencar (PSOL) se manifestou
contra a exclusão de alunos com deficiência em
escolas regulares. "Escola especial para pessoas com
deficiência não é e nem nunca será inclusiva. Essa
segregação é uma proposta eugenista e atrasada de
quem não entende nada de educação e democracia!
Por uma educação inclusiva e anticapacitista para

todas as pessoas com deficiências!", escreveu.E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com

ELEIÇÕES 2022
 Se o vice-presidente Hamilton Mourão realmente

pretende concorrer ao Palácio Guanabara, é melhor começar
se movimentar de forma mais explícita. O PROS, que
ofereceu apoio ao general filiado ao PRTB, não pretende
esperar muito tempo, e já tem um plano B. O deputado Carlos
Augusto (PSD) foi recebido com tapete vermelho pelo próprio
presidente nacional da sigla, Eurípedes Júnior, de olho no
governo do estado.

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

Com apoio oferecido a Mourão,
PROS articula plano B para o Guanabara
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 O pré-candidato a governador Marcelo Freixo (PSB)
está focado em tratar um de seus calos: a baixa
popularidade no interior. Em uma tentativa de atacar o
problema, seus interlocutores tentaram até que ele fosse recebido
pelo prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD), mas sem
sucesso. Wladimir não esqueceu que o PSOL, ex-casa de Freixo,
tentou barrar uma de suas candidaturas.

ALIÁS...
 Bolsonaristas alinhados com Hamilton Mourão, possível

candidato a governador, não darão sossego a Cláudio Castro
(PL), que busca a reeleição. A deputada Alana Passos
(PSL), que pode ser vice de Mourão, tem no forno pedidos de
informação sobre falhas na Educação e no Detran que sempre
arranham o governo.

AVISO
 Padrinho da entrada do presidente da OAB, Felipe Santa

Cruz, na política, o Eduardo Paes (PSD) foi aconselhado a
não abraçar de vez a candidatura do moço ao Palácio
Guanabara. A razão é a baixa densidade eleitoral do advogado,
que ainda não foi testado nas urnas. Paes ainda ouviu que deve
ter boas relações com Marcelo Freixo e Rodrigo Neves
(PDT) e não descartar Cesar Maia (DEM) da disputa.

PENSAMENTO DA SEMANA
 “Não há nada de errado com aqueles que não

gostam de política, simplesmente serão governados
por aqueles que gostam”. (PLATÃO)

CONTINGENTE
 Audiência pública da Comissão de Servidores

Públicos da Alerj debateu a reestruturação das carreiras
dos integrantes da Polícia Civil do Estado. Um dos pontos
foi a reposição do atual contingente na corporação. “Pela lei, a
Polícia Civil deveria contar com 26 mil servidores. Atualmente,
são 8.477 servidores ativos", explicou a comissária Márcia
Bezerra. O presidente da Comissão, deputado Rodrigo Amorim
(PSL), disse que pretende ver com a cúpula da Polícia Civil e o
Rioprevidência o que se pode fazer para desbloquear cargos
dos concursos que ainda estão abertos.

INTERRUPÇÃO
 A suspensão do censo demográfico em 2021 trouxe

prejuízos para o esforço de atualização das políticas
públicas a serem adotadas daqui para frente. O último foi
realizado em 2010. O desapontamento dos técnicos levou à
demissão de dirigentes e pesquisadores.

ALIÁS...
 A direção nacional do Instituto confirmou que o IBGE

se prepara para a realização do censo demográfico a partir
de 1º de junho de 2022. No entanto, a data seria apenas uma
previsão e ainda precisará ser confirmada junto ao governo.
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CHAPA
 Caso Mourão concorra ao Guanabara e se acerte com

o PROS, o deputado Carlos Augusto será a aposta do
partido para vice na chapa, em troca dos 50 segundos de
propaganda eleitoral na TV e verba para a campanha.

Bolsonaristas pró-Mourão planejam
desgaste do governo de Cláudio Castro

FISCALIZAÇÃO
 Presidente da Comissão de Tributação, Controle da

Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais
da Alerj, o deputado Luiz Paulo (Cidadania) solicitou à
Procuradoria Geral do Estado solução para a questão da
concessão de benefícios fiscais para inscritos na dívida
ativa. "Precisamos pensar normas específicas para litigantes
de má fé e acabar com essa prática que beneficia quem tem
dívidas com o estado", justificou o parlamentar.

VERBA PARA
PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
 Para o deputado Marcus Vinícius (PTB), os recursos

derivados do Fundo Estadual de Proteção dos Animais
poderão ser destinados a ONGs, associações
filantrópicas e protetores de animais, desde que estejam
regulares e cadastrados nos órgãos de controle. "Muitas
entidades sobrevivem de doações e, mesmo na dificuldade,
realizam um trabalho exemplar de proteção e cuidado com os
animais. Então é mais do que justo que possam receber recursos
do fundo estadual para desempenharem ainda melhor suas
atividades em benefício dos animais", explicou.

ISENÇÃO PARA
SEGUNDA VIA DE RG

 Projeto de lei do deputado Filippe Poubel (PSL) quer
isentar pessoas desempregadas ou inscritas em
programas sociais de pagar taxa de segunda via do
documento de identidade, emitido pelo Detran-RJ. “É
crescente o número de homens e mulheres sem acesso a renda
formal. Gratuidade na emissão da 2ª via nesse caso não é
assistencialismo, mas uma forma de amenizar o impacto
orçamentário de parte dos trabalhadores tão prejudicados com
a pandemia", disse o deputado.

MULHERES
COMO SEGURANÇAS

 Bancos, casas lotéricas, agências dos correios e
outros estabelecimentos financeiros podem ser obrigados
a contratar pelo menos uma vigilante do sexo feminino,
para revista em clientes mulheres. É o que determina o
projeto de lei 1.311/19, do deputado Sérgio Fernandes (PDT),
aprovado em discussão única pela Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj).. O texto segue para o
governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para
sancioná-lo ou vetá-lo.
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 Mais de 38 mil peças e quase um século
contando a história do Rio de Janeiro. Esse é
o Arquivo Público do Estado (Aperj), que
completa 90 anos nesta quarta-feira, dia 25.
Para comemorar, a instituição inaugura na
Biblioteca Parque do Centro do Rio uma
exposição com fotografias da história
fluminense. Entre as imagens, estão registros
de campanhas de vacinação e das construções
da Ponte Rio-Niterói e da Estação de
Tratamento de Água do Guandu.

Nesta semana de aniversário, também será
lançado um concurso de monografias. A obra
vencedora será publicada em livro, e seu autor
receberá R$ 5 mil. Até o fim do ano, haverá
uma série de eventos virtuais sobre educação,
história, cultura e entretenimento.

- O Arquivo Público é genuíno. Traz, a cada
oportunidade, elementos que fazem dele uma
casa de memória e de preservação dos
registros que contam sobre nossas vidas,
identidades e feitos que agregaram a
pluralidade que forma nossa sociedade. Ao
comemorarmos esses 90 anos, celebramos
nossa existência social, cultural e histórica –
destaca Alex Carvalho, diretor do Arquivo
Público do Estado do Rio de Janeiro.

Para saber a lista completa, com todos os
eventos até dezembro acesse o site
www.aperj.rj.gov.br.

Conheça o Arquivo - Ligado à Secretaria
de Estado da Casa Civil, o Arquivo Público do
Estado do Rio de Janeiro guarda parte
relevante da história do Estado do Rio e do
país. O prédio - localizado na Praia de
Botafogo, 480 - preserva um acervo de mais
4 mil metros lineares, o que equivale a 38
vezes a extensão do campo do Maracanã, com
itens a partir da segunda metade do século

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Para saber a lista completa, com todos os eventos até dezembro acesse o site www.aperj.rj.gov.br

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO CHEGA
AOS 90 ANOS COM ACERVO DE 38 MIL PEÇAS

19, disponíveis para pesquisa.
Criado em 1931, o Arquivo conta com sala

de consulta, biblioteca e um acervo documental

com diferentes gêneros, suportes e formatos:
documentos, manuscritos, mapas, livros,
jornais, fotos, discos de vinil, fitas áudio, filmes,

microfilmes, bandeiras, flâmulas, medalhas,
bottons, além de arquivos pessoais e coleções
particulares.

 O Ministério da Saúde informou que
iniciará, na segunda quinzena de setembro, a
aplicação da dose de reforço da vacina contra
a Covid-19 a “todos os indivíduos
imunossuprimidos após 28 dias da segunda
dose e para as pessoas acima de 70 anos
vacinados há 6 meses”.

A decisão pela aplicação da terceira dose
foi tomada de forma conjunta na noite do dia
24 de agosto último, em reunião da pasta com
o Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass),o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) e a Câmara
Técnica Assessora de Imunização Covid-19
(Cetai).

Segundo o ministério, a imunização deverá
ser feita, preferencialmente, com uma dose
da Pfizer ou, de maneira alternativa, com a
vacina de vetor viral Janssen ou AstraZeneca.

Também foi decidido, durante a reunião de
ontem, que haverá redução do intervalo entre
as doses da Pfizer e AstraZeneca, de 12 para
8 semanas.

AgênciaBrasil: Edição: Lílian Beraldo

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Imunização deverá ser feita com uma dose da Pfizer ou, de maneira alternativa, com a vacina da Janssen ou AstraZeneca

COVID-19: TERCEIRA DOSE DA VACINA
SERÁ APLICADA A PARTIR DE SETEMBRO
Aplicação do reforço

começará na segunda
quinzena do mês
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 O Partido Democrático Trabalhista
(PDT) está sob nova direção no Município
de Varre-Sai, Noroeste do Estado do Rio.
Assumiu a Presidência, José Antonio de
Oliveira (foto), o “Baiano da Saúde”.  O
Órgão se encontra anotado e a data de
validação ocorreu no último dia 18.

Na Vice-Presidência, assumiu Marta da
Silva Aguiar de Oliveira; seguido por
Elivelton Aguiar Fernandes dos Reis, como
Secretário; Lorrane do Nascimento de
Alcântara, como Tesoureira e Josué Silveira
Pessoa, como Vogal.

Com quatro mandatos de vereador e por
4 vezes presidente da Câmara Municipal de
Varre-Sai, José Antonio de Oliveira retorna
ao PDT após longos anos. Nas eleições de
2020, por motivos particulares, “Baiano da
Saúde”,  não part icipou das eleições
municipais. Mas nem por isso abandonou o
desejo de servir ao próximo.

Mesmo sem mandato político, José
Antônio continua fazendo sua obra social na
cidade, sua marca registrada, que é na área
da Saúde,  uma das principais .  “Não
precisamos de mandato político para ajudar
o próximo. Temos amigos. Fazemos o bem
e me sinto realizado quando consigo resolver
os problemas de nosso semelhante”, disse.

– Vamos fazer a diferença aqui em Varre-
Sai com a ajuda do Diretório Estadual do
PDT. Vamos filiar em massa pessoas do
bem. Pessoas que querem fazer de nossa
cidade um Município melhor. De nosso
Estado, um Estado melhor. O PDT têm
história no Estado do Rio. Têm história aqui
na cidade. Através dele, hoje se encontra
instalado o conhecido “Brizolão” que
funciona no Ciep Doutor Miguel Couto Filho,
obra do saudoso Darcy Ribeiro e Brizola,
entre diversas outras obras que o PDT
trouxe para nossa cidade – concluiu José
Antonio de Oliveira.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Com quatro mandatos de vereador e por 4 vezes presidente da Câmara Municipal de
Varre-Sai, José Antonio de Oliveira, o “Baiano da Saúde”, retorna ao PDT após longos anos

VARRE-SAI/RJ: PDT SOB NOVO COMANDO
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 A Prefeitura de Itaperuna, através da
Secretaria Municipal de Saúde, via setor de
Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS),
segue realizando uma série de ações no
município, dentre elas, combate ao mosquito
Aedes aegypti, transmissor da dengue,
chikungunya e zika.

Os trabalhos vem sendo realizados em
bairros e distritos; e entre os serviços,
telamento de caixas d´água, trabalho de
orientação e conscientização, além de outras
ações realizadas pelas equipes de trabalho.

É importante ressal tar  que,  para
controlar a proliferação do mosquito, a
orientação é manter os quintais sempre
limpos, eliminando ou guardando longe da
chuva, todo objeto que possa acumular água,
como pneus velhos, latas,  recipientes
plást icos,  tampas de garrafas,  copos
descartáveis e até cascas de ovos. Além
disso,  o l ixo doméstico deve ser
acondicionado em sacos plást icos e
descartado adequadamente, em depósitos
fechados.

 Segundo Adriano Rodrigues de Azevedo,
coordenador da CVAS, as equipes vem se
empenhando ao máximo durante as ações
realizadas no município, entretanto, a
população precisa fazer a sua parte.

“Nós trabalhamos dia a dia combatendo
o mosquito em bairros e distritos, no entanto,
a população precisa nos ajudar, fazendo a
sua parte. E como a população pode nos
ajudar? Cuidando do próprio lixo, limpando
os quintais; descartando os objetos que
podem se tornar depósito de água; dentre
outras ações preventivas. Combater o
mosquito t ransmissor da dengue,
chikungunya e zika é um compromisso de
todos nós! Mais uma vez, pedimos essa
ajuda a toda a sociedade. Vamos juntos
enfrentar  esse mosquito”,  reforça o
coordenador.

OUTRAS AÇÕES DA CVAS  -  A
CVAS tem recebido denúncias referentes
a infestação de roedores em residências,
em alguns bairros do município. E, por
conta dessa situação tem crescido o número
de pedidos para a aplicação de raticidas.
Assim sendo, o setor vem intensificando
ações de controle de roedores por todo o
município, principalmente nas localidades

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE
SEGUE COM AÇÕES EM ITAPERUNA

onde há residências e terrenos baldios. As
ações do setor consistem em supervisões
em pontos estratégicos, onde o agente
comuni tár io  de  endemias  mediante
inspeção da área, identifica se existe
vestígios de roedores; e em caso positivo,
é feito um planejamento para a desratização
do local.

FIQUE ATENTO  -  A CVAS
recomenda algumas ações que podem ser
realizadas pelos moradores. Observar se
existem fezes de ratos; furos que servem
de tocas no chão, muros, ou entre as plantas;

trilhas com marcas de patas, nos cantos de
paredes,  entulhos em quintais ,  la jes ,
embalagens de alimentos, caixas de madeira
e papelão; fiação exposta; manchas de
gordura pelo chão; vestígios de restos de
algodão térmico do fogão no chão; cheiro
peculiar de urina de ratos; e ninhos feitos
de jornais em cantos das casas.

Para outras informações, solicitação de
atendimento específico, dentre outras
questões relacionadas ao setor, dirija-se à
Vigilância Ambiental em Saúde (Casa
Verde), situada na Rua Júlio César, 99,

Centro (em cima da Farmacinha do SUS).
O e-mail  do setor  –

cvasitaperuna@gmail.com – é outra forma
de contato.

Você ainda pode se dir igir  à  UBS
(Unidade Básica de Saúde) mais próxima
de sua residência e relatar algum problema
ao Agente Comunitário de Saúde (ACS),
que ele passará a  informação à
Coordenação da Vigilância Ambiental em
Saúde.

Com informações:  DECOM -
Itaperuna/RJ

Prefeitura de Itaperuna, através da SMS, via setor de Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS), segue realizando uma série
de ações no município, dentre elas, combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika

 Uma equipe da 82ª DP (Maricá)
interditou uma fábrica clandestina que
adulterava azeites importados. Segundo as
investigações, o produto era retirado da
gar ra fa ,  mis tu rado  a  ó leo  de  so ja ,
engarrafado novamente e vendido aos
clientes.

 Os agentes chegaram até a empresa,
que funcionava em Itaipuaçu, no município
de  Mar icá ,  no  mês  passado .  Após
apreender o material,  uma perícia foi
realizada, e o laudo apontou que o azeite
estava adulterado.  De acordo com as
investigações, nos tanques da fábrica
eram misturados 4 mil litros de óleo de soja
para cada mil litros de azeite. Desta forma,
as garrafas falsificadas eram vendidas

POLÍCIA CIVIL INTERDITA UMA FÁBRICA
CLANDESTINA DE AZEITE EM MARICÁ/RJ

com lucro de 400%.
Os proprietários da empresa podem ser

indiciados por crimes contra a economia
popular e relação de consumo e contra a

propriedade industrial. A pena pode passar
de cinco anos de prisão.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Produto era misturado a oléo de soja, e lucro dos criminosos chegava a 400%. Pena pode passar de cinco anos de prisão
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 A Fundação Ceperj vai oferecer o curso
"Atualização de Pregoeiros", parceria com a
Subsecretaria de Logística, da Secretaria de
Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro.
A instituição é a única atualmente a dar essa formação.

 As inscrições estão abertas e podem ser
feitas pelo site da Ceperj (www.ceperj.rj.gov.br).
Com 60 vagas, o curso é gratuito e será realizado
no modelo de ensino híbrido, que consiste na
transmissão das aulas pela plataforma Zoom e
prova final feita pelo site da Escola Virtual.

As aulas terão início no dia 8 de setembro e
vão até o dia 24 do mesmo mês. Já a avaliação
será feita no dia 28/09 e a segunda chamada no dia
30/09. Com a aprovação no teste e 75% de
presença, o aluno terá acesso ao certificado oficial,
válido em todo o Estado do Rio.

Para o presidente da Fundação Ceperj, Gabriel
Lopes, trata-se de uma iniciativa que vai auxiliar e
valorizar uma função de grande responsabilidade.

 - Os pregoeiros são os servidores
responsáveis pela condução dos processos
licitatórios de aquisições e contratações dos
órgãos públicos, e é uma responsabilidade imensa
atuar na formação e atualização desses profissionais.
Esperamos que o curso possa oferecer esse suporte
aos servidores e garantir contratações cada vez mais
transparentes - disse Lopes.

- A oferta desse curso pela Fundação Ceperj,
por meio da Escola de Gestão e Políticas Públicas
(EGPP), vem ao encontro do modelo de Escola
de Governo que implementamos, voltado para
garantir o nivelamento, atualização e
desenvolvimento de competências dos servidores
em áreas específicas e em parceria com os
órgãos responsáveis por cada área temática.
Assim, a Resolução Seplag nº 1174/14 estabelece

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Com 60 vagas, a formação é gratuita, começa no próximo dia 8 e será realizada no modelo de ensino híbrido

CEPERJ OFERECE CURSO DE ATUALIZAÇÃO
PARA PREGOEIROS EM SETEMBRO NO RIO

que o pregoeiro precisa se atualizar para manter-
se na função, e a atual instituição oficialmente
encarregada para essa certificação profissional

é a Ceperj/EGPP, em parceria com a Seplag/
Sublog. Com isso consolidamos cada vez mais o
papel da Fundação como entidade estratégica

para a capacitação e especialização dos
servidores públicos de nosso estado - explica o
diretor da EGPP, Leonardo Mazzurana.

 Mais de R$ 54 milhões em créditos foram
concedidos pelo SuperaRJ a micro e pequenos
empresários em todo o estado. A AgeRio
(Agência Estadual de Fomento) liberou os
empréstimos para mais de 4.700
microempreendedores individuais, autônomos e
profissionais informais; e para micro e pequenas
empresas.

- Os créditos do SuperaRJ estão ajudando a
movimentar a economia de mais de 80
municípios fluminenses. É um passo importante
para a retomada do desenvolvimento pós-
pandemia. Chegar aos R$ 54 milhões em
concessão de linhas de financiamento é um
marco para o programa, que vai oferecer, até o
fim do ano, R$ 300 milhões para manter pequenas
empresas e fomentar novos negócios - afirmou
o governador Cláudio Castro.

Entre os principais segmentos já beneficiados
pelas linhas de crédito estão: comércio varejista
de artigos do vestuário, lanchonetes,
restaurantes, manicure/pedicure, cabeleireiro(a),
costureiro(a), serviços de organização de feiras
e congressos.

O projeto chegou a todas as regiões do estado,
atendendo 83 municípios. As cidades
fluminenses que mais tiveram contratos
aprovados foram Rio de Janeiro, Duque de
Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Belford
Roxo, Nova Friburgo, Niterói, Magé, São João
de Meriti e Petrópolis.

- Apoiar o pequeno empreendedor é
importante para retomar o crescimento
econômico e recuperar a capacidade de
desenvolvimento do Rio de Janeiro. Mas,
principalmente, é uma forma de resgatar, via
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Na foto, a estilista Vanessa Marcelino, uma das que receberam o crédito do SuperaRJ

SUPERARJ ULTRAPASSA A MARCA DE R$ 54
MILHÕES EM CRÉDITOS A EMPREENDEDORES

empreendedorismo, a autoestima, o brilho e a
dignidade de uma imensa parcela da população
fluminense que foi fragilizada pela falta de
emprego e renda causada pela pandemia -
afirmou o secretário de Desenvolvimento
Econômico Vinicius Farah.

Até R$ 50 mil em financiamentos - Os
financiamentos de até R$ 50 mil 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; empreendedores
sociais, empreendedores que atuam em
comunidades e negócios de impacto social.

- Esse número de mais de R$ 50 milhões é
muito significativo e importante para o Governo
do Estado. A AgeRio está trabalhando
incansavelmente no programa SuperaRJ para
conseguir cada vez atender e entregar essa linha
de crédito não só no município do Rio, mas em
grande parte do interior - disse o presidente da
AgeRio, André Vila Verde.

VISITE O NOSSO SITE:



PÁGINA 1028 DE AGOSTO DE 2021 O ITAPERUNENSE


