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Prefeitura de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Saúde, via equipe do
Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, realiza ações durante o Setembro Amarelo

 O Detran.RJ vai retomar as perícias médicas
itinerantes nos municípios do interior do Estado
do Rio, que estavam interrompidas desde o início
da pandemia da Covid-19. O primeiro município
a ser atendido será Petrópolis, onde a perícia
médica será realizada nos dias 13 e 16 de
setembro, no posto do Detran no Hipershopping
Petrópolis, no bairro Alto da Serra. Em seguida,
a perícia itinerante irá para outros municípios. O
calendário será divulgado em breve. A perícia
médica itinerante evita que, nos municípios do
interior, as pessoas com deficiência e candidatos
reprovados nos exames de aptidão física e mental
tenham que se deslocar a outro município para
fazer a perícia - exame necessário para a
obtenção da carteira de habilitação. A Diretoria
de Habilitação prevê que, neste ritmo, o
cronograma de perícias esteja normalizado dentro
de dois meses. PÁGINA 9
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Primeiro município contemplado será Petrópolis, na Região Serrana, nos dias 13 e 16 deste mês

DETRAN-RJ VAI RETOMAR PERÍCIAS
MÉDICAS ITINERANTES NO INTERIOR

PREFEITURA REALIZA AÇÕES DURANTE
O SETEMBRO AMARELO EM ITAPERUNA

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET A Prefeitura de Itaperuna, RJ, através da
Secretaria Municipal de Saúde via equipe do
Centro de Saúde Dr. Raul Travassos realiza
ações durante o Setembro Amarelo. O
Setembro Amarelo se refere a uma campanha
de conscientização da população, sobre o tema
suicídio, essa prática geralmente associada à
depressão. A escolha do mês de setembro para
a realização da campanha é por que o dia 10
deste mês se refere ao Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio. A campanha
“Setembro Amarelo, seja um elo!” realizada
no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, segue
a todo vapor. PÁGINA 3
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 Com o intuito de contribuir com propostas locais de
desenvolvimento integrado, a Firjan Norte Fluminense elaborou
um estudo que aponta os principais gargalos e as respectivas
soluções para promover a economia dos municípios da região. E
a primeira entrega aconteceu na quarta-feira (8) em São João da
Barra, onde o presidente da Firjan NF, Francisco Roberto de
Siqueira, entregou o documento nas mãos da prefeita Carla
Machado.

“Este caderno é fruto de intensas reuniões em nossa sede
regional, nas quais discutimos os problemas e as soluções para
promover o desenvolvimento de forma integrada. Com o apoio
do corpo técnico da Federação e dos empresários que compõem
o nosso conselho regional, listamos oito grandes temas e nos
colocamos à disposição das prefeituras para contribuirmos com o
que for necessário”, disse o presidente da Firjan Norte Fluminense,
Francisco Roberto de Siqueira, que esteve acompanhado do
conselheiro da Firjan, Wanderson Primo, que também é gerente
de Relacionado do Porto, e da coordenadora da Firjan NF, Patrícia
Daldegan.

Simbolicamente,  a  primeira entrega do caderno
“Agendas regionais com os municípios: Norte Fluminense
2021-2024” aconteceu no município-sede do Porto do Açu,
uma das maiores apostas de desenvolvimento integrado não
só da região, como de todo o estado do Rio. A prefeita
Carla Machado, ao lado do secretário de Desenvolvimento
Econômico e Tecnológico, Alexandre Magno Estefan da
Motta, e do subsecretário da mesma pasta, Marcelino
Godinho Cerqueira de Souza, recebeu o documento no
início da tarde desta terça-feira na sede da prefeitura de
São João da Barra.

“Sabemos da importância da Firjan para o desenvolvimento
regional e agradecemos a entrega desse estudo. São muitas

FIRJAN NORTE FLUMINENSE ENTREGA PROPOSTAS DE
DESENVOLVIMENTO À PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA BARRA

indústrias que estão por vir, e sabemos da necessidade de preparar
a cidade em questões como saneamento, mobilidade e tantas
outras”, disse a prefeita.

Propostas integradas - O caderno foi dividido em oito
grandes temas: ordenamento urbano; planejamento regional;
saneamento ambiental; logística e mobilidade urbana;
infraestrutura de energia e gás natural; educação; ambiente de
negócios; e gestão pública. Entre as propostas voltadas para São
João estão a construção de novos acessos ao distrito industrial,
além de articulações junto aos governos Federal e Estadual para
a duplicação da BR-101, além da construção da RJ-244 (Açu-
Campos) e da malha ferroviária entre o Porto do Açu ao de Macaé
e ao resto do país.

Ao todo são 31 propostas, como a adequação da infraestrutura
dos distritos industriais e o controle do crescimento residencial;
fortalecimento do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento;
elaboração ou implantação do Plano Municipal de Gestão de
Resíduos Sólidos; realização de barramento do rio Paraíba do
Sul, bem como a construção de reservatórios e cisternas para
aumentar o volume de água destinada ao uso industrial; reavaliação
do projeto do complexo logístico Farol-Barra do Furado; a
ampliação da capacidade de passageiros e cargas dos aeroportos
de Campos e Macaé; entre outros.

O caderno será entregue também aos prefeitos de Campos,
Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé,
Quissamã, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana. O Norte
Fluminense é a sexta maior região do estado, representando 5,6%
da população estadual total. O PIB regional foi de R$ 60,3 bilhões
em 2018, correspondendo a 7,9% do valor estadual, sendo a quarta
maior economia do estado. A Indústria foi responsável pela maior
parte desse valor, com R$ 26,4 bilhões, seguido pelo setor de
Serviços com R$ 21,2 bilhões da produção regional. Entre os

municípios, Campos é a maior economia da região, concentrando
53,6% do PIB regional.

Com relação ao desenvolvimento socioeconômico, segundo o
Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), todos
os nove municípios da região Norte registraram desenvolvimento
moderado em 2016. Apesar disso, a nota média da região (0,6788)
foi inferior à média do estado (0,6939), com grau moderado de
desenvolvimento em 2016. Segundo a Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS), em 2019 o Norte Fluminense possuía
15,2 mil estabelecimentos, que geravam 243,1 mil empregos
formais – é a quinta maior região do estado em número de
empresas e empregados formais.

Caderno também no Noroeste Fluminense - No
Noroeste Fluminense, o caderno foi entregue de forma virtual
aos prefeitos das 13 cidades que compõem a região. As propostas
também foram divididas em oito grandes eixos – os mesmos do
caderno do Norte Fluminense. Entre elas estão a implantação de
um posto do Inea com autonomia para agilizar o licenciamento
ambiental; implantação de internet na rede pública de ensino;
implantação da rede de distribuição de gás na região; estabilidade
e aumento no fornecimento de energia; apoio à reativação do
aeroporto de Itaperuna e construção do Contorno na BR-356;
entre outras propostas, num total de 16 pleitos.

O Noroeste tem um PIB de R$ 7,7 bilhões, segundo dados de
2018. O setor de Serviços foi responsável por R$ 3,3 bilhões, e a
Administração pública, por R$ 2,5 bilhões da produção regional.
A Indústria, por sua vez, foi responsável por R$ 856 milhões.
Entre os municípios, Itaperuna é a maior economia, concentrando
36,2% do PIB regional. Em 2019, segundo a Relação Anual de
Informações Sociais (Rais), a região possuía 7,1 mil
estabelecimentos, que geravam, aproximadamente, 55,5 mil
empregos formais.

SOCIEDADE MÉDICA ALERTA PARA O
RISCO DE CONSUMO DE ÁLCOOL NA GRAVIDEZ
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 A ingestão de bebidas alcoólicas durante a gravidez é fator
de risco para o desenvolvimento da Síndrome Alcoólica Fetal
(SAF), que pode levar a deficiências físicas e distúrbios de
neurodesenvolvimento, alerta a Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP).

A médica Conceição Segre, coordenadora da Campanha de
Prevenção à SAF da SBP, afirma que atualmente não há
tratamento que leve à cura da síndrome, que pode levar a danos
irreversíveis, como retardo mental e anomalias congênitas. Por
isso, é importante que se reforce as ações de conscientização
para a prevenção. Nesta quinta-feira (9), é lembrado o Dia Mundial
de Prevenção da SAF.

“O que se recomenda é que, durante a gestação, a gestante
não ingira nenhuma, zero, quantidade de álcool, porque a gente
não sabe, até hoje a ciência ainda não descobriu, se tem alguma
quantidade segura [de ingestão]. O que se sabe é que qualquer
quantidade de álcool em qualquer momento da gestação pode
atingir o feto e causar a Síndrome Alcoólica Fetal, completa ou
parcial”, disse.

Conceição explica que o álcool passa facilmente pela placenta
e atinge o feto, podendo causar várias lesões, principalmente, no
sistema nervoso central. “A síndrome pode ser completa ou
parcial. Quando é completa, ela se manifesta em defeitos na face,
então o bebê tem uma característica facial bastante peculiar, ele
tem lábios finos, pálpebras pequenas, a face dele pode ser
reconhecida já no nascimento.”

Se o bebê não apresenta essas características já ao nascer,
ele pode mais tarde manifestar sintomas que aparecem, em geral,
na idade escolar. Ou seja, a criança não vai bem na escola, tem
problema no aprendizado ou ainda apresenta distúrbios de
comportamento.

“A doença não tem cura, não tem nenhum tratamento curativo.
O que existe é tratamento de apoio, com psicólogos, equipe

multiprofissional, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, enfim, é
um tratamento complicado e caro”, disse a especialista.

Segundo a médica, em países como o Canadá, Alemanha e
França, há investimento em campanhas de prevenção que
conscientizam a população. “Aqui, no Brasil, se faz muito pouco
a respeito. A gente, aliás, não sabe nem qual é a frequência oficial,
dados do Ministério da Saúde, sobre a Síndrome Alcoólica Fetal.”

“O que se aceita, o que se admite, são os dados da literatura,
de seis a nove pessoas afetadas por mil nascimentos. Mas isso é
dado de literatura, não é dado brasileiro específico”, disse.

A Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma plataforma com
o objetivo de ampliar a conscientização das mães e profissionais
da saúde sobre os danos da ingestão de álcool durante a gravidez
para os bebês.

O Ministério da Saúde (MS) informou que as equipes da
Atenção Primaria à Saúde (APS) são orientadas a investigar o
consumo de álcool das gestantes durante o pré-natal e, se
necessário, recomendar o tratamento ou a interrupção do consumo
de álcool durante a gestação. No período de 2017 a 2021, foram

registradas 39 internações de bebês diagnosticados com a SAF,
segundo dados da pasta.

“A equipe que atende gestantes deve reconhecer o quadro e
sua complexidade, encorajando a gestante a entender os efeitos
deletérios do álcool durante a gravidez e assim participar de
programas de tratamento se for o caso ou atender à
recomendação de não beber durante a gestação”, diz o
ministério, em nota.

A pasta afirmou ainda que, segundo o Manual Técnico sobre
Gestação de Alto Risco do Ministério da Saúde, além de provocar
a Síndrome Alcoólica Fetal, o alcoolismo pode ser uma das causas
de descolamento prematuro de placenta.

De acordo com o ministério, a síndrome pode estar
relacionada ainda ao baixo peso para a idade gestacional,
malformações na estrutura facial, defeitos no septo ventricular
cardíaco, malformações das mãos e pés, além de retardo mental
que varia de leve a moderado. Problemas no comportamento e
no aprendizado também podem persistir pelo menos durante a
infância. AgênciaBrasil/Edição: Lílian Beraldo
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Alcoolismo pode levar à Síndrome Alcoólica Fetal (SAF)
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 A Prefeitura de Itaperuna, RJ, através
da Secretaria Municipal de Saúde via equipe
do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos
realiza ações durante o Setembro Amarelo.

O Setembro Amarelo se refere a uma
campanha de conscientização da população,
sobre o tema suicídio, essa prática geralmente
associada à depressão. A escolha do mês de
setembro para a realização da campanha é
por que o dia 10 deste mês se refere ao Dia
Mundial de Prevenção ao Suicídio.

A campanha “Setembro Amarelo, seja um
elo!” realizada no Centro de Saúde Dr. Raul
Travassos, segue a todo vapor.  De acordo
com Bárbara Gonçalves Luquetti, assistente
social do HumanizaSUS e responsável pelo
projeto, ações de prevenção ao suicídio,
fomento e estimulação da saúde mental, além
de trabalho de conscientização e valorização
da vida, vem sendo desenvolvidos pelos
profissionais do setor.

“Todos os colaboradores que atuam nesse
serviço de saúde estão envolvidos nas ações
contínuas durante o mês de setembro. O
Centro de Saúde Dr. Raul Travassos oferece
à população, através do SUS, consulta com
médico psiquiatra e psicólogos, sendo o
responsável técnico específico para essas
ações, o psicólogo Dr. Jacques”, comenta
Bárbara Luquetti.

Ainda segundo a responsável pelo projeto,
o Centro de Saúde realiza durante todo o ano,
ações preventivas junto à rede.

“Neste mês estamos intensificando os
trabalhos, valorizando vínculos e reforçando
os laços com a vida. Profissionais de saúde
como psicólogos, assistentes sociais e demais
colaboradores desse serviço, atuam
promovendo o acolhimento e a escuta através
do atendimento humanizado, proporcionando
a ajuda que o outro precisa”, complementa
Bárbara.

Por fim, Bárbara informou que o setor de
Vigilância Epidemiológica é responsável pelo
Programa de Violências Interpessoais/
Autoprovocada e a profissional responsável é
a assistente social Aline Rodrigues De Cnop
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PREFEITURA REALIZA AÇÕES DURANTE
O SETEMBRO AMARELO EM ITAPERUNA

Rezende. Ela ainda mencionou que falar é a
melhor opção e ouvir, é um dom do coração.

“É importante que as pessoas saibam que
não estão sozinhas. Toda vida importa! É de

suma importância que todos sejam gentis, pois
cada pessoa que você encontra, pode está
travando uma grande batalha. É preciso
respeitar a dor do outro. E se você estiver

precisando de ajuda, peça! Fale! Peça ajuda!
Somos todos pela vida”, finaliza Bárbara
Luquetti.

DECOM-ITAPERUNA/RJ

Prefeitura de Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Saúde, via equipe do
Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, realiza ações durante o Setembro Amarelo
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 A Câmara dos Deputados aprovou na
quinta-feira o texto principal do Código
Eleitoral com novas regras que diminuem a
transparência e enfraquecem a fiscalização
de partidos. Entre os pontos criticados por
especialistas, estão o enfraquecimento da
Lei da Ficha Limpa e medidas que afrouxam
o controle de gastos do Fundo Partidário.
O projeto impõe ainda a censura ao proibir
a divulgação de pesquisas eleitorais na
véspera e no dia do pleito.

Os deputados a inda anal isam os
chamados “destaques” ao texto, que podem
modificar o mérito da proposta. Depois, o
projeto seguirá para o Senado. Para que a
nova legislação possa valer em 2022, há a
necessidade de sanção até outubro, com um
ano de antecedência do pleito.

Veja os principais pontos do projeto que
tem 898 artigos e foi aprovado por 378 votos
a favor, 80 contrários e duas abstenções.

Enfraquecimento da Ficha Limpa
Derrubada um dos principais trechos da

Lei da Ficha Limpa: o que torna inelegível
o político que renuncia ao mandato para
evi tar  a  cassação.  O projeto também
oferece uma blindagem maior aos políticos
que desejam disputar as eleições. Segundo
o texto, as condições de “elegibilidade”
devem ser verificadas “no momento de
formal ização”  da  candida tura .  Para
garantir a candidatura, o texto também
proíbe que o Ministério Público Eleitoral
suscite impedimento do político após o
processo de registro de candidatura na
Justiça Eleitoral.

Limitação ao TSE
Inclui o princípio da anualidade para

decisões do TSE. Regras que afetam o
pleito não poderão ser alteradas pela Justiça
em prazo anterior a um ano do pleito.
Permite também ao Congresso Nacional
cassar resolução do TSE que considere
exorbitar os limites e atribuições previstos
em lei.

Restrição a pesquisas
As pesquisas eleitorais só poderão ser

publicadas até a antevéspera do pleito. Já
no dia da eleição, quando o levantamento
tratar  da corr ida à  Presidência  da
República, só poderá haver divulgação após
o encerramento da votação em todo o
território nacional. Nos demais casos, a
partir das 17 horas. Entidades avaliam que
o trecho impõe a censura ao proibir que a
população seja informada no período.
Também há obrigação dos institutos de
pesquisa de informar o percentual de acerto
dos levantamentos realizados nos últimos
cinco pleitos.

Fake News
Previsão de pena de um a quatro anos

de reclusão no caso de divulgação ou
compartilhamento de fake news com o

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

CÓDIGO ELEITCÓDIGO ELEITCÓDIGO ELEITCÓDIGO ELEITCÓDIGO ELEITORAL:ORAL:ORAL:ORAL:ORAL:
VEJA OS PRINCIPAIS PONTOS DO

PROJETO APROVADO NA CÂMARA
TEXTO TRAZ

RESTRIÇÕES A
PESQUISAS E

ENFRAQUECIMENTO
DA FICHA LIMPA

objetivo de afetar as eleições. Se a conduta
é praticada com o objetivo de “atingir a
integridade dos processos de votação,
apuração e totalização de votos, com a
finalidade de promover a desordem ou
estimular a recusa social dos resultados
eleitorais”, a pena é acrescida de metade a
dois terços.

Quarentena
O texto prevê,  a part ir  de 2026,  a

obrigatoriedade de uma quarentena de cinco
anos para militares, policiais, magistrados
e integrantes do Ministério Público que
desejam disputar as eleições.

Fundo Partidário
Gastos dos partidos como passagens

aéreas, propaganda e outras atividades
serão reportados a sistema da Receita
Federal. Não haveria mais um sistema
personalizado, com tabulação padronizada
do TSE. Há também a possibilidade de o
par t ido usar  a  verba para  “gasto de
interesse partidário, conforme deliberação
da executiva do partido”, sem especificação
do propósito. Desde 2018, o TSE apresenta

os  dados de forma t ransparente  e
organizada.  Segundo especial is tas ,  a
tendência é que haja menos fiscalização
sobre a prestação de contas.

Multas
Estabelece um teto de R$ 30 mil para

multas decorrentes da desaprovação de
contas. Hoje, a punição pode pode chegar
à casa dos milhões de reais.

Participação das mulheres
Foram incluídas cotas de financiamento

de candidaturas para mulheres: no mínimo
30% dos recursos dos fundos públicos serão
reservados. Além disso, haverá garantia de
ocupação de 15% das cadeiras em disputa
nas eleições proporcionais, com aumento
gradativo até o percentual alcançar um terço
das cadeiras.

Regras frouxas para as contas
Contas partidárias não analisadas em 180

dias serão consideram aprovadas, prazo
considerado curto. Processos atuais da
Justiça Eleitoral demoram mais que essa
janela de tempo. Também serão aprovadas
contas com falhas não superiores a 20% do

valor total do Fundo Partidário. Hoje, a
jurisprudência é de 5%.

Caixa dois
Prevê o crime de caixa 2, que será

caracterizado por “doar, receber, ter em
depósito ou utilizar, de qualquer modo, nas
campanhas elei torais  ou para f ins de
campanha eleitoral, recursos financeiros
fora das hipóteses da legislação eleitoral”.
A Justiça, porém, poderá deixar de aplicar
a pena se a irregularidade for de pequeno
valor.

Transporte de eleitores
Propõe a descriminalização do transporte

irregular de eleitores. Pelo projeto, a
infração passa a ser punida na esfera cível
com aplicação de multa de R$ 5 mil a R$
100 mil, sem o enquadramento da prática
de abuso de poder.

Comício
Revoga os crimes do dia da eleição, como

o uso de alto-falantes, comício ou carreata e
boca de urna, que também passam a ser
infração cível punível com multa de R$ 5 mil
a R$ 30 mil.



PÁGINA 511 DE SETEMBRO DE 2021 O ITAPERUNENSE

SIANSIANSIANSIANSIAN POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 O deputado federal Rodrigo Maia (sem
partido), ex-presidente da Casa, alegou na quarta-
feira (8) que os posicionamentos do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) proferidos durante
os atos antidemocráticos causou um divisor de
águas. Ao Uol News, o parlamentar afirmou que
o mandatário "estourou a corda". "É

impressionante como ontem, depois das duas falas do
presidente, esse clima avançou muito. O presidente estourou
a corda e não há retorno em relação à posição dele contra
as instituições", opinou Maia.

 O ex-prefeito de São Paulo e atual presidente do
PSD, Gilberto Kassab, avaliou o  discurso do
presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Sete de
Setembro como uma armadilha que restringe o chefe
do Executivo a dois possíveis futuros: o impeachment
ou a desmoralização. "Se cumprir o que assumiu em
público, de não respeitar as instituições, vai consolidar

as condições para o impeachment. Se não avançar nos seus
compromissos, ficará desmoralizado. É uma sinuca de bico,
na qual ele se colocou", analisou Kassab.

 O vice-presidente Hamilton Mourão minimizou
a possibilidade de um  impeachment contra o
presidente Jair Bolsonaro. Um dia após os  discursos
de Bolsonaro durante manifestações do 7 de
Setembro, Mourão evitou comentar sobre as ameaças
feitas pelo mandatário e indicou que acredita ser
possível existir uma conciliação entre os Poderes para

colocar fim à crise. Apesar de não falar sobre as falas do
presidente, Mourão disse que concorda que o  Supremo Tribunal
Federal cometeu excessos ao instaurar um inquérito conduzido
diretamente pelo ministro Alexandre de Moraes.

 Após as recentes declarações do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) contra o Supremo Tribunal
Federal, realizadas na Avenida Paulista durante os
atos antidemocráticos de 7 de setembro , a deputada
federal Carla Zambelli (PSL-SP) declarou que o
mandatário não irá recuar a depender de qual será
a resposta de Luiz Fux, presidente da Suprema Corte.

As informações são da jornalista Clarissa Oliveira.

 O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP),
líder da oposição no Senado Federal, afirmou que
ingressou com uma notícia-crime no Supremo
Tribunal Federal (STF) contra o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido), após as declarações contra
o ministro Alexandre de Moraes e o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). No documento, Randolfe pede que

Bolsonaro seja investigado por "atentado contra a ordem
constitucional, o Estado Democrático de Direito e a separação
de Poderes", pelo financiamento dos atos e pela "utilização
indevida da máquina pública, do dinheiro público, helicópteros
em favor desses atos", escreveu.

 A Confederação Nacional de Municípios (CNM)
rebateu, em publicações no Twitter, fala do presidente
República, Jair Bolsonaro (sem partido), em ato
do 7 de setembro, sobre as medidas adotadas por
prefeitos no enfrentamento da pandemia. A entidade
destacou que "as ações de restrição de circulação e
atividades econômicas adotadas pelos gestores

locais salvaram milhares de vidas no Brasil, apesar da postura
contrária do chefe do Executivo federal".

 Com o objetivo de reforçar a aplicação de medidas
administrativas de prevenção e combate à revenda
de materiais metálicos furtados, o governador
Cláudio Castro regulamentou, na quarta-feira (8),
a Lei 9.169, que estabelece, entre outras medidas,
que ferros-velhos devam emitir nota fiscal e registrar
as atividades comerciais junto à Secretaria de Polícia

Civil. Segundo o decreto, os estabelecimentos são obrigados a
manter um cadastro atualizado de todas as operações que
envolvam a compra e revenda de cabos, fios metálicos,
geradores, bateria, transformadores e placas metálicas. As
empresas recicladoras deverão possuir dados sobre
procedência do material e sobre as pessoas físicas e jurídicas
envolvidas nas operações. Além disso, apenas os ferros-velhos
cadastrados na Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) poderão
realizar esse tipo de atividade.

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

OS EFEITOS LOCAIS
DO 7 DE SETEMBRO

 As atenções voltadas para os  movimentos do presidente
Jair Bolsonaro (sem partido) e as consequências dos
ataques às instituições democráticas ofuscaram um fenômeno
político que interessa ao eleitor fluminense: a busca
desesperada pelo voto conservador do estado do Rio de
Janeiro. O 7 de setembro também serviu como tentativa para
o fortalecimento de posição de um pensamento político que
já não tem a mesma pujança conquistada nas urnas de 2018.

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

Jair Bolsonaro durante a manifestação
ocorrida em Brasília no 7 de Setembro
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GRUPOS ATIVISTAS
 O grupo Aliados Brasil preferiu homenagear Olavo

de Carvalho e recomendar seus seguidores a fazer
doações e a divulgar suas ideias. O pastor Silas Malafaia, da
Igreja Líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, fez
questão de dizer aos seus fiéis que mesmo tendo optado a
participar da manifestação pró-Bolsonaro em São Paulo, ele tinha
uma mensagem de luta também aos fluminenses em "favor da
nação, da liberdade de expressão e da liberdade religiosa". Todos
aqui citados terão um papel importante junto ao eleitor conservador
no ano que vem. O Rio de Janeiro não ficará fora desta influência,
até porque a base eleitoral dos Bolsonaro é aqui.

PENSAMENTO DA SEMANA
 “É costume de um tolo, quando erra, queixar-se

do outro. É costume do sábio queixar de si mesmo”.
(SÓCRATES)
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ALIÁS...
 Todas as projeções de especialistas dão conta que

somente uma parte pequena dos deputados eleitos com
base do voto de direita no último pleito retornarão para
o Palácio Tiradentes. O eleitor entusiasmado em favor de
Bolsonaro já começa a esconder sua escolha sob o argumento
que votou contra o PT e não no "capitão". O interessante que
se observou do Dia da Independência é que não só políticos
se aproveitaram da ocasião para se fazerem presentes, mas
pastores evangélicos, empresários e servidores públicos que
atuam na máquina bolsonarista.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 O deputado Otoni de Paula (PSC), investigado pela

Polícia Federal por produzir fake news e atacar o STF,
se fez presente na manifestação do Rio ciceroneando o
ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício
Queiroz. O deputado federal Sóstenes Cavalcante
mobilizou seus seguidores nas redes sociais usando uma
camisa amarela "Somos um pelo Brasil" e nas costas o
seu nome e o partido a que pertence, o 25 (Democratas).
A deputada estadual Alana Passos (PSL) foi outra que
ajudou na mobilização com o lema "Pela Família, por
Deus, pela Pátria".

ÚNICO DOCUMENTO NO SUS
 Após assumir interinamente a titularidade da Comissão

de Saúde da Câmara dos Deputados, Júlio Lopes (Progressista)
encaminhou pedido de solicitação ao ministro Vital do Rego para
cobrar cumprimento da legislação já aprovada que instituiu o
número do CPF como único documento a ser exigido pelo SUS.
"Agora o cidadão brasileiro terá só um número, no caso o CPF,
como chave única para ser atendido em toda a estrutura da
administração federal. Portanto, o Sistema Único de Saúde
(SUS) é obrigado a usar o CPF no atendimento ao cidadão",
explicou o deputado.

ESTUDANTES DA UFRJ
 O perfil de renda dos alunos da UFRJ mudou. O

banco de dados que foi lançado com informações sobre a
instituição, revela que até 2017 não havia alunos com
renda abaixo de um salário-mínimo. Já em 2019, eles
correspondiam a 4,2% (1.648) dos calouros. O site com todas
as informações foi lançado durante o evento UFRJ+100.

NOROESTE FLUMINENSE
 Políticos dos municípios de Porciúncula, Santa

Clara e Varre-Sai pedem ao governador a
pavimentação da RJ-198, no noroeste do estado.
Para eles, a iniciativa é fundamental para melhorar a
mobilidade e a logística entre dois importantes polos
cafeeiros, além do desenvolvimento da região.

COOPERAÇÃO RIO-MILÃO
 O governador Claudio Castro e o prefeito Eduardo Paes

participaram de um debate promovido pela FGV Europe em
parceria com o Consulado e a Embaixada da Itália. Discutiram
como melhorar a qualidade de vida urbana e desenvolver
projetos que estimulem a inovação tecnológica, o
dinamismo e a competitividade econômica, além de
oportunidades de cooperação bilateral Rio-Milão.

ACORDO
 As negociações para a fusão entre o PSL e o DEM

já chegaram ao nível dos estados. Pelo acordo que está
sendo rascunhado, o novo e vitaminado partido seria presidido
pela turma que hoje comanda o PSL - afinal, a legenda que
elegeu Jair Bolsonaro em 2018 conta com 53 deputados
federais, enquanto o DEM soma apenas 28. Já os diretórios
estaduais vão ser tratados caso a caso. No Rio - pelo mesmo
critério da representatividade  - está certo que o comando da
nova estrutura fica com o povo do PSL. E o prefeito de
Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho
- que assumiu o comando do partido no estado em julho
- deve ganhar mais poder do que nunca.

ALIÁS...
 Se for confirmado o novo desenho, o presidente

regional do DEM, Sóstenes Cavalcante - que ensaiou
a transferência para o PSL, mas perdeu a corrida e saiu
do processo cuspindo marimbondos contra Waguinho -
vai ficar numa situação insólita. Acabaria abaixo do
desafeto na hierarquia partidária.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 Se a fusão entre o PSL e o DEM for confirmada, o

partido que elegeu a maior bancada estadual e federal
do Rio vai cobrar o seu quinhão com o governo de
Cláudio Castro (PL). E a Secretaria estadual de Transportes,
hoje com o DEM, deve passar às mãos do grupo político do
PSL. Se Juninho do Pneu deixar a Secretaria estadual de
Transportes e reassumir sua vaga na Câmara dos Deputados,
quem perde o assento é o presidente estadual do MDB,
Leonardo Picciani. Taí um quebra-cabeças para a turma de
Castro montar.
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
NATHALIA MARIA DE SOUZA BRANDÃO, CPF 104.207.107-10
DECLARA, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº 3.433, de 03

de fevereiro de 2009, sua intenção de exercer cargo no conselho de
administração na ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL
VALOR LTDA, CNPJ 03.765.340/0001-00.

ESCLARECEM que eventuais objeções a presente declaração,
acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas
diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na
forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação,
por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado
que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a
vista do processo respectivo.

Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil na

PUBLICAÇÃO A PEDIDO

internet)
Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para

Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB
Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de

Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo
BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEORF – Departamento de Organização do Sistema Financeiro

Nacional Gerência-Técnica Curitiba.
Avenida Candido de Abreu, nº 344 – 6º Andar – Centro Cívico –

Curitiba – PR - CEP 80530-914.
Processo n.º 0000194462

Itaperuna/RJ, 01 de junho de 2021.
NATHALIA MARIA SOUZA BRANDÃO

 Com o objetivo de reforçar a aplicação de medidas
administrativas de prevenção e combate à revenda de
materiais metálicos furtados, o governador Cláudio Castro
regulamentou a Lei 9.169, que estabelece, entre outras
medidas, que ferros-velhos devam emitir nota fiscal e
registrar as atividades comerciais junto à Secretaria de
Polícia Civil.

Segundo o decreto, os estabelecimentos são obrigados
a manter um cadastro atualizado de todas as operações
que envolvam a compra e revenda de cabos, fios metálicos,
geradores, bateria, transformadores e placas metálicas. As
empresas recicladoras deverão possuir dados sobre
procedência do material e sobre as pessoas físicas e
jurídicas envolvidas nas operações. Além disso, apenas os
ferros-velhos cadastrados na Delegacia de Roubos e Furtos
(DRF) poderão realizar esse tipo de atividade.

Ainda de acordo com o decreto, será criado o banco
estadual de informações sobre as empresas que fazem
compra e venda de material metálico, que será gerido pela
Secretaria de Polícia Civil. Esses dados ficarão disponíveis
para os órgãos de segurança pública.

- O furto de cabos é um crime que prejudica muito a
população, provocando transtornos no dia a dia daqueles
que precisam dos serviços. Essa regulamentação torna
possível disciplinar e fiscaliza melhor os ferros-velhos. Com
isso, vamos apertar o cerco contra os responsáveis pela
receptação do material furtado. É uma resposta necessária
e queremos mudar esse cenário de décadas – afirmou o
governador.

Penalidades - Caso não haja cumprimento das medidas
estabelecidas, os proprietários dos ferros-velhos comerciais
serão multados e terão suas atividades suspensas por um
período de cinco anos. Os valores da multa vão variar de
acordo com a gravidade da infração. Os recursos serão
revertidos para o Fundo Estadual de Investimentos e Ações
de Segurança Pública e Desenvolvimento Social (Fised).

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Segundo o decreto, ferros-velhos serão obrigados a emitir
nota fiscal e registrar as atividades comerciais junto à Polícia Civil

LEI QUE COÍBE A REVENDA DE MATERIAIS
METÁLICOS FURTADOS É REGULAMENTADA

FERROS-VELHOS
SERÃO OBRIGADOS A
EMITIR NOTA FISCAL

 A Prefeitura de Itaperuna, através da Secretaria Municipal
de Saúde, via setor de Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS),
segue atendendo a solicitações da população itaperunense. E, boa
parte das solicitações chegam através do e-mail do setor,
cvasitaperuna@gmail.com e são prontamente atendidas, na medida FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Adriano Rodrigues de
Azevedo, coordenador da CVAS

VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE ATENDE A
SOLICITAÇÕES DA POPULAÇÃO ITAPERUNENSE

do possível.
De acordo com Adriano Rodrigues de Azevedo, coordenador

da CVAS, o e-mail é um importante aliado na elaboração das
estratégias de atuação.

– Todas as manhãs, um membro de nossa equipe realiza o
levantamento dos e-mails, quando realizamos uma triagem, a fim
de realizar as verificações das informações contidas em cada e-
mail. Imediatamente acionamos a equipe de campo, para constatar
a veracidade dos fatos. Sendo confirmadas, procedemos com
atendimento logo em seguida. Sem dúvidas, o contato da população
através do e-mail nos ajuda bastante - reforça o coordenador.

A 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.

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). Você ainda pode se

dirigir à UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua
residência e relatar a sua demanda, ao Agente Comunitário de
Saúde (ACS), que ele passará a informação à Coordenação da
Vigilância Ambiental em Saúde. DECOM - ITAPERUNA
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wwwwwwwwwwwwwww.oita.oita.oita.oita.oitaperperperperperunenseunenseunenseunenseunense.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br
VISITE O NOSSO SITE:

 Em Itaperuna,  RJ,  o  secretár io
municipal de Educação Marcelo Poeys
realizou reunião com representantes do
SEPE (Sindicato Estadual dos Profissionais
de Educação) ,  em seu gabinete .  Na
oportunidade es t iveram presentes  o
professor José Luiz Ribeiro, coordenador do
SEPE; Robson Terra, conselheiro Estadual
de Educação-CEE, diretor  do
SINPRONNF e do SEPE Itaperuna; José
Carlos Maciel Alvarenga, diretor do SEPE;
e Dr. Alexandre Fecher,  advogado do
SEPE.

Dentre os assuntos pautados durante a
reunião, a apresentação do novo secretário de
Educação aos representantes do SEPE, além de
uma aproximação e diálogo, entre o sindicato e
a Secretaria Municipal de Educação, visando
questões relacionadas aos interesses da classe.

Segundo o secretário Marcelo Poeys, o
encontro foi bastante produtivo e segue a
linha de pensamento do prefeito Alfredo
Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, que
busca o diálogo com todos.

– É sempre muito importante criarmos
esse tipo de aproximação, para ouvir os
p ro f i s s iona i s  e  r ep re sen tan te s  da
categoria. Nosso encontro foi bastante
produtivo, e certamente teremos outras
oportunidades mais. A atual gestão, assim
como o próprio prefeito Alfredão, vem
buscando dialogar com todos, visando um
futuro melhor para o nosso município. E
nós, da Secretaria Municipal de Educação,
estamos alinhados com essa filosofia de
trabalho e vamos continuar buscando o
desenvolvimento do setor educacional de
Itaperuna – finaliza o secretário.

COM INFORMAÇÕES: DECOM –
ITAPERUNA/RJ
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Secretário municipal de Educação Marcelo Poeys realizou reunião com representantes do SEPE

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE ITAPERUNA
REALIZA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO SEPE
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 O prefeito de Itaperuna, RJ, Alfredo
Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, esteve
nas dependências da Secretaria Municipal
de Saúde participando de reunião com
alguns profissionais do setor.

Também participaram da reunião o
secretário Municipal de Saúde Marcelo
Ferreira; o coordenador Administrativo da
Urgência Emergência, Pedro Renato; além
do subprefeito de Raposo, João Carlos
Mazorque; Adriana Levone, assessora
jurídica da Secretaria Municipal de Saúde;
coordenadores administrat ivo e de
enfermagem da Unidade Básica de Saúde
(UBS/P. U.) do distrito de Raposo; e a Dra.
Bianca.

O setor de Saúde vem promovendo
reuniões com os profissionais, visando
ajustar detalhes administrativos, questões
relacionadas a atendimento, dentre outros
objetivos, na busca por soluções práticas e
viáveis no trabalho diário das unidades de
saúde.

De acordo com o prefeito Alfredão, as
reuniões são essenciais para alinhar as
estratégias de trabalho. “Penso que devemos
aproveitar bem esses momentos, para
realizarmos os ajustes necessários em todos
os setores. Não só na Saúde, como nas
outras pastas, temos mantido um diálogo
aberto e transparente, buscando as melhores
alternativas de trabalho. Vamos continuar
trabalhando buscando o melhor para a nossa
cidade”, diz Alfredão.

Nos últimos dias a Secretaria de Saúde
promoveu outras reuniões, dentre elas, o
encontro com os condutores de ambulância
do Posto de Urgência Dr. Munir Bussade
(P. U.), visando delinear novas estratégias

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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Prefeito de Itaperuna participa de reunião com a equipe da Saúde

 A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio
de Janeiro (Sefaz-RJ) lançou um novo portal com
todas as informações e serviços relacionados ao
Imposto sobre Transmissão Causa-Mortis e
Doações de Quaisquer Bens e Direitos (ITD). O
objetivo do novo site é tornar o pagamento e outros
temas ligados ao tributo mais ágeis e acessíveis
para todos os contribuintes.

O novo Portal do ITD poderá ser acessado
diretamente pelo endereço https://
portal.fazenda.rj.gov.br/itd/ ou pelo ícone do
ITD no Portal da Fazenda.

O procedimento foi dividido em quatro etapas
– Cadastro, Declaração e Guia, Darj e
Pagamentos e Processos Administrativos – com
informações detalhadas sobre como proceder em
cada uma delas.

- Esse é o primeiro passo rumo à melhoria na
relação entre a Fazenda e o contribuinte. O novo
Portal do ITD vai proporcionar uma experiência mais
amigável para quem precisar do serviço - explica o
secretário de Estado de Fazenda, Nelson Rocha.

Também estarão no novo Portal do ITD
informações sobre parcelamento do imposto e
impugnações, além da legislação referente ao tributo.

- As análises indicaram que muitas das origens
das reclamações dos usuários estavam baseadas
em uma disposição de layout, com informações
pouco amigáveis ou em uma linguagem pouco
familiar ao usuário - destaca Celino Cesário
Moura, subsecretário de Receita.

Assistente virtual e linguagem de

NOVO PORTAL DO ITD TRAZ INFORMAÇÃO E
SERVIÇOS SOBRE O IMPOSTO NO ESTADO DO RJ

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Portal está acessível em Libras. Outra novidade é assistente virtual que vai orientar os contribuintes

Libras aprimoram a prestação de serviços
- A acessibilidade foi incluída dentro desse
conceito de experiência amigável. Todo o novo
Portal do ITD está acessível na Língua Brasileira
de Sinais (Libras). Outra novidade é a Nara, a

para o bom andamento da unidade.
Já no início desta semana, o prefeito

Alfredão participou de reunião com o
secretário de Estado de Saúde, Alexandre

Chieppe. Dentre os assuntos abordados, o
prefeito solicitou recursos para o Hospital
São José do Avaí, que ficaram pendentes;
recursos para a construção de uma UPA de

alvenaria; recursos para a Secretaria de
Saúde para melhorar a demanda reprimida
de cirurgias eletivas, dentre outros assuntos
mais. DECOM=ITAPERUNA/RJ

assistente virtual que vai orientar os
contribuintes. Ela vai dar as instruções de
acordo com as opções escolhidas pelo usuário.

A busca constante pela melhoria no
atendimento motivou as equipes da Sefaz-RJ

no desenvolvimento do portal, pensado para
facilitar a vida do contribuinte. O site foi lançado
no dia 1º de setembro, mas nas últimas 48 horas
passou por ajustes para atendimento à
população.
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 Programa do Governo do Estado que
beneficia trabalhadores, microempreendedores
e micro e pequenas empresas por meio da
AgeRio, o Supera RJ alcançou a marca de
R$ 69 milhões em financiamentos. Até o
momento, os empréstimos aprovados pela
Agência fomentaram os negócios de mais de
5,8 mil clientes em todo o Estado.

Mário Giovanelli é um deles. Com 62 anos,
ele é empresário e está no ramo de
comercialização de jornais e revistas desde
1995. Possui um negócio estabelecido em um
supermercado do Recreio dos Bandeirantes e
outros dois em shoppings, todos na Zona
Oeste da capital. Com a pandemia, viu as
receitas reduzirem devido ao fechamento
das lojas para o cumprimento das medidas
restritivas contra a propagação do novo
coronavírus.

A tua lmen te ,  e s t á  t r aba lhando  na
modernização do conceito de uma de suas
lo jas ,  a  Gio ,  para  que  se  torne  uma
conveniência de revistas e jornais. De
acordo com Mário,  os recursos serão
u t i l i zados como capital de giro, para
investimentos e consequente manutenção dos
empregos. Ele expressou sua satisfação com
o programa:

– Vocês estão de parabéns, os recursos
serão essenciais para ampliarmos o nosso
ramo de atuação e voltarmos a crescer após
a pandemia.

O programa já atende solicitações de
83 dos 92 municípios  do Estado.  As
c idades  com ma io r  número  de
financiamentos até o momento são Rio de
Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu,

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Programa já atende solicitações de 83 dos 92 municípios fluminenses

SUPERARJ: 5,8 MIL CLIENTES BENEFICIADOS
E R$ 69 MILHÕES EM CRÉDITO APROVADO NO ESTADO

 O Detran.RJ vai retomar as perícias
médicas itinerantes nos municípios do interior
do Estado do Rio, que estavam interrompidas
desde o início da pandemia da Covid-19. O
primeiro município a ser atendido será
Petrópolis, onde a perícia médica será
realizada nos dias 13 e 16 de setembro, no
posto do Detran no Hipershopping Petrópolis,
no bairro Alto da Serra. Em seguida, a
perícia itinerante irá para outros municípios.
O calendário será divulgado em breve.

A perícia médica itinerante evita que,
nos municípios do interior, as pessoas com
deficiência e candidatos reprovados nos
exames de aptidão física e mental tenham
que se deslocar a outro município para
fazer a perícia - exame necessário para
a obtenção da carteira de habilitação.

- É fundamental poder dar atendimento
às pessoas com deficiência. Temos tido
atenção especial com esse público. O Rio
tem o único posto exclusivo do país para
atendimento a pessoas com deficiência,
na Avenida Francisco Bicalho. Portanto,
é muito importante para o Detran.RJ
voltar  a  oferecer  também as perícias
it inerantes -  afirmou o presidente do
Detran-RJ, Adolfo Konder.

A volta das vistorias itinerantes é uma
ação da  Dire tor ia  de  Habi l i tação do
órgão, que vem ampliando, há meses, a
capacidade de atendimento da perícia
médica na sede do Detran, no Centro do
Rio. Com isso, houve grande redução no
número de perícias médicas que estavam
pendentes, por conta da grande procura

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Primeiro município contemplado será Petrópolis, na Região Serrana, nos dias 13 e 16 deste mês

DETRAN-RJ VAI RETOMAR PERÍCIAS
MÉDICAS ITINERANTES NO INTERIOR

e da pandemia. Em junho, havia cerca de
7.500 perícias para serem realizadas,

VISITE O NOSSO SITE:

São  Gonça lo ,  Be l fo rd  Roxo ,  Nova
Friburgo, Niterói,  Magé, São João de
Meriti e Petrópolis. Entre os principais

segmentos já beneficiados pelas linhas de
crédito estão: comércios varejistas de
artigos do vestuário, manicures/pedicures,

lanchonetes, restaurantes, cabeleireiros,
costureiros e serviços de organização de
feiras e congressos.

número que já diminuiu para 1.350. A
Diretoria de Habilitação prevê que, neste

ritmo, o cronograma de perícias esteja
normalizado dentro de dois meses.
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