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SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ITAPERUNA
LANÇA O PROGRAMA ESTRADA DO PRODUTOR
 A Prefeitura de Itaperuna, através da

Secretaria de Agricultura, lançou, na segunda-
feira, dia 13 de setembro, o Programa Estrada
do Produtor, que tem o objetivo de levar
melhorias para estradas vicinais e aumentar o
escoamento da produção agropecuária do
município. Em parceria com o governo do
Estado, através do Programa Estradas Agro RJ,
da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento, Itaperuna
recebeu 1 retroescavadeira, 3 caminhões, 2
patróis, e 1 trator de pneu com a grade aradora.
Durante o lançamento, estiveram presentes
o prefeito Alfredo Paulo Marques, o Alfredão,
o vice-prefeito, Emanuel Medeiros da Silva,
o Nel, o secretário de Governo, Murilo
Rodrigues, além de outros secretários do
município, vereadores e o deputado estadual,
Jair Bittencourt. PÁGINA 8
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Programa Estrada do Produtor, que tem o objetivo de levar melhorias para
estradas vicinais e aumentar o escoamento da produção agropecuária do município

 O Estado do Rio de Janeiro fará concurso para
delegado de Polícia Civil. Edital publicado no Diário
Oficial de segunda-feira (13) detalha informações
sobre inscrições, etapas dos exames, requisitos que
devem ser cumpridos pelos candidatos e conteúdo
programático das provas. Serão preenchidas 50
vagas. De acordo com o edital, o concurso será
dividido em duas fases. O valor da taxa é R$ 250.
O período de solicitação de inscrição e de isenção
de taxa de inscrição vai do dia 21 de setembro ao
dia 11 de outubro, das 10h do primeiro dia às 18h
do último dia. PÁGINA 9
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Certame terá duas fases, e serão preenchidas 50 vagas, de acordo com edital publicado no Diário Oficial

GOVERNO DO ESTADO ABRE CONCURSO PARA
DELEGADO. SAIBA COMO FAZER A INSCRIÇÃO
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CURSO GRATUITO A JOVENS
DE ESCOLAS PÚBLICAS NO RJ

SAÚDE: SETEMBRO
AMARELO EM ITAPERUNA
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MESÁRIOS PODEM
TER ISENÇÃO DE TAXA

DE INSCRIÇÃO EM
CONCURSOS PÚBLICOS
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COVID-19: ESTADO APLICOU MAIS DE TRÊS
MILHÕES DE DOSES DE VACINAS EM 30 DIAS
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 O Estado do Rio de Janeiro aplicou 3.142.348 doses de
vacinas contra a Covid-19 no período de 30 dias (entre 13 de
agosto e 13 de setembro). Com isso, o Rio alcançou 82% da
população acima de 18 anos com a primeira dose e 43% totalmente
imunizada contra a doença. As informações estão no Sistema de
Informações do Ministério da Saúde (https://qsprod.saude.gov.br/
extensions/DEMAS_C19Vacina/DEMAS_C19Vacina.html).

A marca de mais de 3,1 milhões de doses aplicadas é 13%
superior ao período entre 13 de junho e 13 de julho, quando
2.780.047 imunizantes foram aplicados.

- Esse resultado tem sido determinante para que a variante
Delta não apresente resultados significativos em internações e
óbitos. Nesta sexta-feira (dia 17) divulgaremos mais uma edição
do Mapa de Risco. Esse monitoramento constante é um subsídio
importante para as ações a serem adotadas no combate ao vírus
- avalia o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Número de pedidos por UTIs é o menor desde
novembro - Na terça-feira, dia 14, a Central Estadual de
Regulação (CER) registrou 36 solicitações de leitos de UTI para
tratamento da Covid-19 em toda rede SUS. O número é o menor
desde o dia 13 de novembro de 2020, quando 34 vagas foram
demandadas pelas unidades de saúde. As taxas de ocupação de
leitos no estado do Rio de Janeiro também tiveram redução. A de
UTI está em 59%, e a de enfermaria, em 40%.
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Edital traz como novidades dois cursos: Porteiro Escolar e Porteiro para Edifícios e Condomínios

Dados mostram que 43% da população está totalmente imunizada

FAETEC ABRE INSCRIÇÃO PARA MAIS DE DUAS
MIL VAGAS EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES

 A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão
vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação, está oferecendo 2.325 vagas em cursos gratuitos
de Qualificação Profissional. A lista completa de cursos e
unidades com oportunidades disponíveis pode ser conferida
no site da instituição: www.faetec.rj.gov.br.

- Essa é uma excelente oportunidade para quem quer se
qualificar para entrar no mercado de trabalho. Quantas histórias
de vida foram transformadas por meio dos cursos da Faetec,
de pessoas que conseguiram boas vagas de emprego e hoje
tem uma nova perspectiva para o futuro? Como secretário de
Ciência, Tecnologia e Inovação, é uma enorme satisfação
anunciar a abertura dessas mais de duas mil vagas - comemora
Dr. Serginho, titular da pasta.

A novidade dessa rodada é a oferta dos cursos de Porteiro
Escolar e Porteiro para Edifícios e Condomínios. Além disso,
há oportunidades em Inglês Iniciante; Garçom; Maquiador;
Agente de Recepção e Reservas em Meio de Hospedagem;
Operador de Computador; Garçom; Assistente de Recursos
Humanos; Manicure e Pedicure; Auxiliar de Cozinha; Padeiro;
Salgadeiro; Recepcionista, entre outros.

- A abertura deste edital é a nossa contribuição para
universalizar uma educação gratuita e de qualidade no estado.
Com os nossos cursos, os alunos podem garantir melhores
oportunidades de emprego no mercado de trabalho - afirma o
presidente da Faetec, João Carrilho.

Todos que tiverem interesse em disputar uma vaga devem
se inscrever por meio do site da Faetec
(www.faetec.rj.gov.br). Ao todo, são 43 unidades da Faetec
com ofertas em mais de 50 cursos de capacitação profissional,
com duração de 10 semanas. Para se candidatar, é preciso ter
idade mínima entre 15 e 18 anos, de acordo com a exigência
de cada curso. A escolaridade também varia, dependendo da
qualificação escolhida.

As inscrições foram abertas na sexta-feira, dia 17, e têm
duração até 21 de setembro. Será feito um sorteio das vagas
em 22 de setembro, e a listagem completa de selecionados
será publicada no mesmo dia. Após a divulgação, os candidatos
terão entre os dias 23 a 28 de setembro para efetuarem suas
matrículas. As aulas terão início no dia 4 de outubro.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET



PÁGINA 318 DE SETEMBRO DE 2021 O ITAPERUNENSE

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

 O Instituto Brasileiro do Fígado (Ibrafig)
e a Associação Brasileira de Transplantes de
Órgãos (ABTO) são parceiros na campanha
“Seja Doador de Órgãos e Avise sua Família”,
lançada por ocasião do Setembro Verde, para
conscientização da população sobre a
importância da doação. A ação tem como
objetivo alertar que a família tem a palavra final
sobre a doação de órgãos. A iniciativa conta
ainda com parceria da Sociedade Brasileira de
Hepatologia, além de várias organizações não
governamentais (ONGs).

De acordo com dados do Registro Brasileiro
de Transplantes (RBT), 1.126 pessoas estão
na fila de espera por um transplante de fígado
e mais de 45 mil pessoas aguardam por um
transplante de órgãos sólidos e de tecidos.

O hepatologista Paulo Bittencourt,
presidente do Ibrafig, destacou que cada doação
feita pode salvar a vida de oito pessoas, a partir
de um único doador. Lembrou, entretanto, que
durante os quase dois anos de pandemia de
covid-19, o número de doações por milhão de
habitantes caiu para valores bem abaixo da
meta necessária para reduzir a
morbimortalidade das pessoas em fila de espera
para transplantes. Por isso, afirmou que a
campanha é urgente. “Sem o consentimento da
família, não há doação, mesmo que a intenção
do possível doador seja conhecida de todo o
seu entorno”.

Abordagem - A opinião foi compartilhada
pelo nefrologista Alexandre Tortoza Bignelli,
coordenador do Serviço de Transplantes Renais
do Hospital Universitário Cajuru (HUC),
localizado em Curitiba e considerado referência
em transplante de rins. Bignelli afirmou à
Agência Brasil que, na hora da captação, a
abordagem deve ser feita com a família da
pessoa que desejava doar, “porque essa pessoa
está em morte cerebral e é a família que vai
dar a última palavra”. Lembrou que, em vida, a
pessoa pode ser doadora de órgãos mas, se
estiver em morte cerebral, não é ela que vai
decidir, mas a família. “Se a família pensa
diferente, não sai a captação. É importante ter
essa conscientização”.
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CAMPANHA ALERTA QUE FAMÍLIA TEM
PALAVRA FINAL NA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

"Seja Doador de Órgãos e Avise sua Família" é o slogan da ação

Outra coisa que se deve ter em foco é que
a lista de espera é justa, destacou o nefrologista.
“A distribuição de órgãos se faz por critérios
de gravidade, como é o caso do fígado ou

coração, ou por critério de compatibilidade ou
genética (tipo de sangue). O órgão vai ser
distribuído com equidade entre a população.
Não tem ninguém que seja favorecido na lista,

à exceção das crianças e jovens até 18 anos.
Nessa faixa de idade, as crianças são
priorizadas”. Isso não significa, porém, que não
exista criança em lista de espera, disse Bignelli.
Se houvesse maior captação, comentou, “essas
crianças teriam mais chance de sair da lista”.

Pesquisa - A pesquisa Doação de Órgãos
foi encomendada pelo Ibrafig, entre os dias 2 e
7 de agosto passado, ao Instituto Datafolha e
ouviu 1.976 pessoas com 18 anos ou mais,
moradoras em 129 municípios e pertencentes
a todas as classes econômicas. O levantamento
revelou que sete em cada dez brasileiros
gostariam de ser doadores de órgãos ao morrer.
Entretanto, cerca de metade desses potenciais
doadores (46%) não informou à família sobre
o seu desejo.

A sondagem mostrou ainda que a intenção
de doação de órgãos diminui com a idade,
sendo de 79% entre os entrevistados de 18 a
24 anos, e de 55% entre pessoas com 60 anos
ou mais. O desejo de doar aumenta com a
escolaridade. Alcança 56% entre pessoas
com ensino fundamental, contra 79% dos
brasileiros com ensino superior. A renda é
outro fator que contribui para a maior
intenção de doar: 55% nas classes D e E e
78%, nas classes A e B.

De todos os entrevistados, 30% declararam
não querer doar seus órgãos ao morrer.
Dezesseis por cento alegaram desejo de
continuar inteiros ou não serem manipulados
após a morte, 13% apresentaram motivos
religiosos, 11% mostraram falta de vontade ou
de interesse em doar, 9% citaram doenças pré-
existentes.

Retrocesso - O Registro Brasileiro de
Transplantes Janeiro-Julho 2021, editado pela
ABTO, indica que o agravamento da pandemia
de covid-19 em todo o pai´s aumentou a queda
nas taxas de doac¸a~o e de transplante,
retrocedendo a números de 2014 nas taxas de
doac¸a~o em geral; ate´ 2012, nas taxas de
transplante de fígado e corac¸a~o, até 2011, nos
transplantes de pulma~o e ate´ 2003, na taxa
de transplante renal.

AgênciaBrasil: Edição: Graça Adjuto
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 Os Correios vão realizar, no próximo dia
27, um leilão de objetos classificados como
refugos, aqueles que não foram entregues ao
destinatário ou foram devolvidos ao remetente,
após todas as tentativas de entrega e terminado
o prazo de direito à reclamação. Esse prazo pode
variar entre sete e 30 dias, a depender do objeto.

A empresa informou que serão leiloados de
61 mil itens, entre peças de vestuário,
microinformática, equipamentos eletrônicos,
acessórios para veículos, bijuterias e livros, entre
outros. Os valores iniciais dos lotes variam entre
R$ 1.303 até R$ 85.050.

Para participar do certame, os interessados
devem se cadastrar na plataforma Licitações-e
do Banco do Brasil. Após a conclusão dessa
etapa, pessoas físicas e jurídicas conseguem
enviar propostas de forma eletrônica para
participar da disputa online.

“O edital com todas as informações está
disponível na plataforma Licitações-e, pelo nº
893602, e também na página de licitações dos
Correios. Basta fazer a busca por modalidade
‘Licitações Correios Aberta” e escolher “São
Paulo Metropolitana” na coluna dependência”,
informou os Correios.

A empresa disse ainda que os lotes estão
armazenados no bloco 1 do edifício dos Correios
em São Paulo, localizado na Rua Mergenthaler,
592. Visitas aos bens devem ser agendadas pelo
telefone (11) 4313-8150.

AgênciaBrasil: Edição: Kelly Oliveira
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Leilão será realizado no próximo dia 27

CORREIOS FAZEM LEILÃO DE 61 MIL OBJETOS

 Uma parceria entre a Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e a Prefeitura
de Maricá poderá garantir a presença de
educação superior pública no município da Região
Metropolitana até o fim do ano. O primeiro passo
foi dado nesta semana, durante reunião entre
representantes das duas instituições, que
confirmaram a intenção de tornar concreta a
proposta de instalação de um polo local,
englobando atividades de ensino, pesquisa e
extensão.

O encontro realizado na terça-feira contou
com a presença do prefeito Fabiano Horta e do
reitor Ricardo Lodi, além de secretários
municipais, do vice-reitor e dos cinco pró-reitores
da Uerj.

- Foi lançada a pedra fundamental. Agora,
vamos avançar dos pontos de vista jurídico e
técnico, para disponibilizar inicialmente, ainda
neste ano, cursos de extensão e de pós-
graduação lato sensu e, em perspectiva de um
prazo um pouco maior, cursos de graduação
presencial. O objetivo é que tenhamos um
campus da Uerj no município de Maricá -
explicou o reitor da universidade.

De acordo com o reitor, a iniciativa faz parte
do desenvolvimento do projeto de interiorização
da Universidade.

- Sempre estivemos motivados a levá-la para
próximo do cidadão fluminense. A Uerj não é
somente do município do Rio de Janeiro, nem
apenas do Maracanã; é do Estado do Rio e,
sempre que possível, vai cumprir esse papel
institucional de se interiorizar - concluiu,
acrescentando que a instituição já está presente
em outras sete cidades – Duque de Caxias,
Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Resende,
São Gonçalo e Angra dos Reis (Ilha Grande).

Maricá tem atualmente cerca de 160 mil
habitantes e é um dos municípios de maior
crescimento populacional do estado. Com litoral
de frente para a Bacia de Campos, é grande
produtor de petróleo. Situado a apenas 50
quilômetros da capital, tem grande potencial
turístico, tanto pelas belezas naturais quanto pela
riqueza histórica.

UERJ DEVE
INSTALAR UNIDADE
EM MARICÁ ATÉ O

FIM DO ANO
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 Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brada,
e divulgada na quinta-feira (16), expõe o cenário
eleitoral para as eleições ao governo do Estado
de São Paulo. Nela, dois possíveis candidatos
aparecem empatados tencicamente:  Fernando
Haddad (PT) e Márcio França (PSB). As
informações são do jornlaista Fábio Zanini. Com

20,7%, o ex-prefeito de São Paulo lidera as intenções de
voto para comandar o Palácio dos Bandeirantes. O ex-vice-
governador paulista, Márcio França (PSB), aparece na
segunda colocação e teria 17,6% dos votos válidos.

 O ex-presidenciável Guilherme Boulos
(PSOL) obteve 10 pontos percentuais na disputa,
empatado com Geraldo Alckmin, que possui 9,8%.
O candidato do atual governador João Doria
(PSDB), Rodrigo Garcia (PSDB) deve assumir o
cargo e disputar a reeleição, mas hoje o tucano
teria apenas 1,3% dos votos. Maurício Juvenal,

comandante do Instituto Brada, é ex-assessor de França.
Sua empresa teve pesquisas barradas pela Justiça Eleitoral
no último ano por suposto viés em favor de Márcio.
Posteriormente, elas foram liberadas.

 O ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso  a f i rmou que o  pres idente  Jair
Bolsonaro tem comportamentos "que não são
condizentes com o futuro democrático". Em
evento virtual com a participação dos também
ex-presidentes José Sarney e Michel Temer,
FH defendeu o diálogo entre os partidos e a

defesa da democracia. Os ex-mandatários evitaram,
contudo, fazer críticas nominais a Bolsonaro e não
falaram sobre um eventual impeachment do presidente.

 O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro
Luis Felipe Salomão, determinou a apuração sobre
pagamento de transporte e diárias a quem
participou das manifestações realizadas no dia 7
de Setembro por apoiadores do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) e se houve conteúdo
de campanha eleitoral antecipada. O ministro

também mandou incluir no inquérito administrativo provas
de vídeo e notícias divulgadas pela imprensa que
demonstrariam que manifestações podem ter sido
financiadas por empresários ou políticos.

 As rádios comunitárias cumprem um
importante papel nas periferias das grandes
cidades .  Para  debater  a  ques tão  dessas
mídias populares no estado do Rio de Janeiro
, a Frente Parlamentar de Democratização
da Comunicação e a Comissão de Defesa
dos Direitos Humanos e Cidadania realizaram

uma audiência pública na Alerj levantando pautas para
valorização e desenvolvimento das rádios comunitárias.
Para a deputada Dani Monteiro, é preciso "aproveitar
espaços tanto para a produção de programas, como as
Naves do Conhecimento, por exemplo, como garantir a
exibição de programas nas rádios postes".

 O deputado Dionisio Lins ,  autor  do
projeto de lei que proíbe a prisão de suspeitos
que não tenham seu reconhecimento facial
feito por meio oficiais com a Polícia Civil,
Mi l i ta r  e  o  Ins t i tu to  Fel ix  Pacheco,  já
começou a coletar assinaturas para que a
proposta seja apreciada em conjunto pelas
comissões pertinentes e colocado na pauta

para que seja votado em regime de urgência.

 Embora não hesite em afirmar que não
será candidato ao Governo do Rio em 2022,
o nome de Eduardo Paes sempre vem à baila
na discussão de cenários eleitorais para
próxima eleição municipal. Em entrevista, ele
mais  uma vez foi  def in i t ivo:  “Não sou
candidato a governador”, disse. O prefeito,
mais uma vez, defendeu o nome do presidente

da OAB, Felipe Santa Cruz, para a disputa do Governo
do Rio.

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

LAVA JATO
 A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF)

decidiu enviar à Justiça Eleitoral a acusação da
Operação Lava Jato contra o ex-deputado federal
Eduardo Cunha por corrupção, lavagem de dinheiro e
evasão de divisas na venda de um campo de exploração
de petróleo em Benin, na África. Em março de 2017,
Cunha foi condenado pelo então responsável pela 13ª Vara
por corrupção passiva por ter recebido US$ 1,5 milhão da
compra pela Petrobras de um bloco de exploração de petróleo
no país africano.

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

Jair Bolsonaro durante a manifestação
ocorrida em Brasília no 7 de Setembro
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FANFARRÃO
 Está circulando nas redes bolsonaristas do Estado do Rio

de Janeiro um vídeo em que a deputada Alana Passos (PSL)
chama o ex-governador Wilson Witzel de "fanfarrão
número 1" e o atual, Cláudio Castro, de "aprendiz". Ela
completa dizendo que "um dia este estado terá um governador
de excelência".

PENSAMENTO DA SEMANA
 “Uma mudança deixa sempre patamares para

uma nova mudança”. (MAQUIAVEL)
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LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS
 Alerj instalou esta semana uma Comissão Especial,

presidida pela deputada Adriana Balthazar, que vai
acompanhar a liquidação de empresas públicas e de
economia mista no estado. Objetivo é buscar soluções para
fechamento de empresas que, mesmo sem atividades há
décadas, ainda contam com funcionários e uma folha anual de
R$ 1,22 milhão.

DEFESA
 Em nota, a defesa de Cunha afirmou que “a

decisão da Suprema Corte corrige uma injustiça
histórica, deixando claro que a Lava Jato atuou de
forma abusiva e perseguiu Eduardo Cunha”. “O Supremo
sana uma usurpação gravíssima efetuada pela 13a Vara
Federal de Curitiba e dá à Justiça Eleitoral a competência
que sempre foi sua”, diz o texto assinado pelos advogados
Ticiano Figueiredo, Pedro Ivo Velloso, Delio Lins e Silva
Júnior, Rafael Guedes de Castro, Aury Lopes Júnior.

ELEIÇÕES 2022
 Pesquisas realizadas nos últimos dias atestam a

afirmação do nome de André Ceciliano como candidato
altamente competitivo ao Senado nas próximas eleições. Nas
sondagens a que a Agenda do Poder teve acesso, a hipotética
candidatura do presidente da Alerj dispara quando seu nome
é apresentado como o candidato do presidente Lula.

Apoiado por Lula, nome de André Ceciliano
se firma como candidato ao Senado
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PERÍCIAS MÉDICAS
 O Detran retomou perícias médicas itinerantes

nos municípios do interior do estado do Rio de
Janeiro, que estavam interrompidas desde o início
da pandemia. A ação atende a uma indicação legislativa
formalizada pelo deputado estadual Marcus Vinícius (PTB) ao
governador Cláudio Castro (PL).

ISENÇÃO
 A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

(Alerj) aprovou em discussão única na terça-feira (14), o Projeto
de Lei 2.843/17, de autoria da deputada Martha Rocha (PDT),
que assegura a mesários das eleições isenção do
pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos,
para qualquer cargo da Administração Estadual. A medida
seguirá para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias
úteis para sancioná-la ou vetá-la.

ALIÁS...
 De acordo com o texto, o benefício da isenção valerá

para a inscrição em concurso público aberto nos dois anos
seguintes ao da convocação para o serviço eleitoral. Para
ter direito à isenção, a comprovação do serviço prestado deverá
ser apresentada no ato de inscrição do concurso, com documento
expedido pela Justiça Eleitoral, contendo nome completo do
convocado, função desempenhada, o turno e a data da eleição.
A norma deverá ser regulamentada pelo Executivo.

ALTERAÇÃO
DA LEI DO FGTS

  A pedido do deputado federal Paulo Ramos (PDT), a
Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados fez
Audiência Pública para discutir as propostas de mudança
que tramitam no Congresso Nacional à lei que
regulamenta o FGTS. Para o parlamentar, é importante saber
como ficarão os investimentos sociais do Fundo em habitação
popular, saneamento básico e infraestrutura urbana.

INDICAÇÃO
  O presidente Jair Bolsonaro indicou o juiz federal

Flávio Ol ive ira  Lucas  para  o  cargo  de
desembargador do Tribunal Regional Federal, da
2ª  Região .  E le  va i  ocupar  a  vaga  aber ta  com
aposentadoria do desembargador Abel Gomes.

ALIÁS...
  O magistrado  já se encontrava à disposição do Tribunal,

atuando como juiz auxiliar nos casos da Lava Jato, no Rio. E,
durante esse tempo, firmou relações de proximidade com o
ex-juiz Sérgio Moro. Os outros dois nomes levados ao
presidente da República em lista tríplice foram: Andrea
Esmeraldo e Furly Nascimento Filho.

ALIÁS E A PROPÓSITO
  Flávio Lucas possui graduação em Direito pela

Universidade Federal do Rio de Janeiro (1993) e mestrado em
Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2008).
Exerceu os cargos de Procurador da República, Promotor de
Justiça e Defensor Público. Foi Professor Substituto de Direito
Penal e Introdução ao Estudo do Direito na Faculdade de
Direito da UFRJ e Professor Substituto de Direito Penal na
Faculdade de Direito da UERJ. É palestrante e professor de
Direito Penal. Tem experiência principalmente nos
seguintes temas: direito penal comparado. justiça
criminal, direito penal econômico e crimes omissivos
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 “Setembro Amarelo, uma Campanha de
Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida”!
Com esse slogan, a Prefeitura de Itaperuna,
através da Secretaria Municipal de Saúde via
equipe do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos
vem realizando uma série de 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 equipe do Centro de Saúde Dr. Raul
Travassos realiza ações continuadas durante todo
ano junto à rede, e popularizar o assunto, visando
identificar sinais de alerta e incentivar a prevenção;
é um dos objetivos da campanha.

Outras ações aconteceram na semana
passada, conforme informou 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.
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”, informou a assistente social, naquela
ocisão.

É importante lembrar 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 Rezende. Procure um
profissional de saúde e busque ajuda! Você não
está sozinho! Somos todos pela vida!

ORQUESTRA RETOCANDO E CAPSi

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Equipe do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos realiza ações continuadas durante todo ano junto à rede, e
popularizar o assunto, visando identificar sinais de alerta e incentivar a prevenção; é um dos objetivos da campanha

CENTRO DE SAÚDE DR. RAUL TRAVASSOS REFORÇA
AÇÕES DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO EM ITAPERUNA

- Durante as ações ocorridas no Centro de Saúde
Dr. Raul Travassos na última segunda-feira, 13,
também aconteceu a participação da Orquestra
Retocando, através de parceria com a Secretaria
Municipal de Assistência Social, Trabalho e

Habitação.
A equipe do Centro de Atenção Psicossocial

Infanto-Juvenil (CAPSi) também vem realizando
ações durante o Setembro Amarelo, dentre elas,
passeata pelo calçadão da Avenida Cardoso

Moreira, onde foram colocados balões nas árvores;
e espalhadas mensagens pelos jardins do canteiro
central.

COM INFORMAÇÕES: DECOM –
ITAPERUNA/RJ

CAMPOS DOS GOYTACAZES - ITAPERUNA - RIO DAS OSTRAS -
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - TERESÓPOLIS - NOVA FRIBURGO

222222222299999-578899999-578899999-578899999-578899999-5788
www.casadosfiltrosrj.com.br
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 A Prefeitura de Itaperuna, através da
Secretaria de Agricultura, lançou, na
segunda-feira,  dia 13 de setembro, o
Programa Estrada do Produtor, que tem o
objetivo de levar melhorias para estradas
vicinais e aumentar o escoamento da
produção agropecuária do município. Em
parceria com o governo do estado, através
do Programa Estradas Agro RJ, da Secretaria
de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e
Abastecimento, Itaperuna recebeu 1
retroescavadeira, 3 caminhões, 2 patróis, e 1
trator de pneu com a grade aradora.

Durante o lançamento, estiveram
presentes o prefeito Alfredo Paulo Marques,
o Alfredão, o vice-prefeito, Emanuel Medeiros
da Silva, o Nel, o secretário de Governo,
Murilo Rodrigues, além de outros secretários
do município, vereadores e o deputado
estadual, Jair Bittencourt.

Segundo o prefeito Alfredão, as conquistas
para o município têm sido resultado do bom
relacionamento que mantém com o governo
do estado e toda sua equipe.

“Graças ao bom relacionamento que
temos com o governo do estado, e também
com toda nossa equipe, estamos conseguindo
trazer muitos projetos e programas
importantes para nosso município, como este,
que vai ajudar muito o produtor rural. Desta
forma, já temos muita coisa boa para
acontecer como a obra da Estrada do
Contorno, a construção da Cidade
Administrativa, o alongamento da avenida
onde fica a Feira Livre, o prolongamento da
Rua Júlio César saindo na Rua José de Assis
Barbosa e Avenida Zulamith Bittencourt, a
construção do Parque de Exposição e o
término das obras da ponte do Frigorífico,
entre outros.”, disse o prefeito Alfredão.

De acordo com o secretário da pasta,
Ademir Pessanha, com o maquinário que
recebeu a Secretaria vai ter uma extensa
programação para os próximos meses.

“Estamos muito felizes com essa
conquista e devemos dar todo o mérito para
essa equipe, tendo o belíssimo trabalho do
nosso prefeito Alfredão e do secretário de
Governo, Murilo Rodrigues, que
incansavelmente foi à capital por diversas
vezes, sempre trazendo coisas boas para
Itaperuna. Já vamos trabalhar com as
máquinas a partir desta terça-feira”, disse
Ademir.

Durante o evento, o deputado estadual
Jair Bittencourt,  falou sobre algumas
novidades para o município.

“Além desse maquinário que está vindo
para ajudar na agricultura de Itaperuna,
temos muitos projetos para a cidade, como a
construção do Pólo Técnico Científico da
Faetec, que vai atender toda a região, uma
obra de cerca de R$7 milhões de reais. Vai
ser uma outra realidade da Faetec e Faeterj.
Temos também a obra da Estrada do
Contorno, um investimento de mais de R$100
milhões, que vai ajudar no trânsito da cidade
e também na logística dos caminhões que vão
para o Porto do Açu, além do investimento
para a Escola Técnica Agrícola de Itaperuna
e da construção do Laboratório de Análises
de Solo da região Noroeste Fluminense com
um investimento de R$1,200,000,00 (um
milhão e duzentos mil reais).  Itaperuna está
vivendo um grande momento!”, disse o
deputado.

De acordo com os dados do IBGE,
Itaperuna atualmente possui cerca de 1.200
quilômetros de estradas vicinais e 1.696
produtores rurais que serão beneficiados com
as novas máquinas recebidas na Secretaria
Municipal de Agricultura.

DECOM/ITAPERUNA/RJ

FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET

SECRETARIA DE AGRICULTURA DE ITAPERUNA
LANÇA O PROGRAMA ESTRADA DO PRODUTOR

Programa Estrada do Produtor, que tem o objetivo de levar melhorias para
estradas vicinais e aumentar o escoamento da produção agropecuária do município

Secretário de Governo, Murilo Rodrigues; deputado estadual, Jair Bittencourt; prefeito Alfredão;
Presidente da CMI, Sinei Torresmo; vice, Nel e o secretário de Agricultura, Ademir Pessanha

Prefeito Alfredão;  vice, Nel
e o secretário de Governo, Murilo Rodrigues

Autoridades presentes ao lançamento do Programa
Estrada do Produtor que tem o objetivo de levar
melhorias para estradas vicinais e aumentar o

escoamento da produção agropecuária do município
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 A Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Energia e
Relações Internacionais fechou uma parceria
com o Instituto Proa e vai oferecer uma
capacitação para jovens entre 17 e 22 anos.
Serão 2.800 vagas para aulas gratuitas e virtuais
de autoconhecimento, planejamento de carreira,
projeto de vida, raciocínio lógico, comunicação
e trilha técnica de dados ou trilha técnica de
varejo.

Alunos que estão cursando ou concluíram o
Ensino Médio em escolas públicas e que buscam
seu primeiro emprego poderão se inscrever no
site https://plataforma.proa.org.br/ até 17 de
setembro. A previsão de início das aulas é dia 20
de setembro. São 150 horas de capacitação.

- Sabemos que a falta de experiência dificulta
os jovens a encontrarem o primeiro emprego.
Números do IBGE mostram que a faixa etária
com maior percentual de desocupados é a de 14
a 17 anos e 18 a 24 anos. Por isso é um orgulho
unir Governo do Estado e o Instituto Proa para
promover a inclusão produtiva do jovem
fluminense no primeiro emprego - afirma o
governador Cláudio Castro.

Ao final do curso, os alunos receberão
certificado de conclusão emitido pelo Proa e
serão encaminhados para processos seletivos de
primeiro emprego.

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

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Objetivo é facilitar a entrada de estudantes ou recém-formados no mercado de trabalho fluminense

PARCERIA VAI OFERECER CURSO GRATUITO
A JOVENS DE ESCOLAS PÚBLICAS NO RJ

 O Estado do Rio de Janeiro fará
concurso para delegado de Polícia Civil.
Edital publicado no Diário Oficial de
segunda-feira (13) detalha informações sobre
inscrições, etapas dos exames, requisitos que
devem ser cumpridos pelos candidatos e
conteúdo programático das provas. Serão
preenchidas 50 vagas.

-  É com satisfação que podemos anunciar
a abertura desse concurso.  Já temos
investido muito na Polícia Civil ,
proporcionando meios para que o trabalho
de investigação seja aprimorado. Os bons
resultados já estão aparecendo. Com o
preenchimento dessas vagas, damos mais um
passo nessa direção – afirmou o governador
Cláudio Castro.

De acordo com o edital, o concurso será
dividido em duas fases. A primeira divide-se
em cinco etapas: prova objetiva (eliminatória
e classificatória);  prova discursiva
(eliminatória e classificatória); prova oral
(eliminatória e classificatória); exame
psicotécnico (eliminatório); e exame médico
e prova de capacidade física (eliminatórios).
Os candidatos aprovados vão para a segunda
fase, que compreende o curso de formação
profissional, a prova de investigação social
e o concurso de títulos.

A inscrição para o concurso será pelo endereço
eletrônico: www.cebraspe.org.br/concursos/
pc_rj_21_delegado. O valor da taxa é R$ 250.

Confira o período de solicitação de
inscrição e de isenção de taxa de inscrição:
21/9 a 11/10/2021, das 10h do primeiro dia
às 18h do último dia (horário oficial de
Brasília).

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Certame terá duas fases, e serão preenchidas 50 vagas, de acordo com edital publicado no Diário Oficial

GOVERNO DO ESTADO ABRE CONCURSO PARA
DELEGADO. SAIBA COMO FAZER A INSCRIÇÃO
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