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OPERAÇÃO APREENDE
700 QUILOS DE PRODUTOS
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 O Governo do Estado do Rio lançou a Força
Especial de Controle de Divisas - Operação Foco.
A nova ação substitui o programa Barreira Fiscal
e inaugura em sua estrutura uma Coordenadoria
de Inteligência para nortear as ações do
programa visando à recuperação de ativos. A
operação vai atuar de forma integrada com
órgãos estaduais, federais, municipais e,
principalmente, com a Inteligência da Polícia
Civil. O objetivo é ter maior controle das divisas
do Estado do Rio e desmontar redes, aumentando
o mercado formal que recolhe tributos. O
controle, além de trabalhar na recuperação de
ativos, também vai atuar na repressão ao crime
e à entrada de armas e drogas no estado. A
Operação Foco vai atuar de maneira volante em
vários pontos de entrada para o estado, além de
manter a fiscalização nos postos fixos de Itatiaia,
Levy Gasparian, Campos dos Goytacazes, Angra
dos Reis e Itaperuna. PÁGINA 9
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Governo do Estado lança a Força Especial de Controle de Divisas.
Operação Foco também vai atuar de maneira volante em Itaperuna

OPERAÇÃO FOCO VAI ATUAR DE
MANEIRA VOLANTE EM ITAPERUNA

TERCEIRO MAIOR
COLÉGIO ELEITORAL DO PAÍS

NÚMERO DE ATAQUES
FRAUDULENTOS CRESCE
NO PRIMEIRO SEMESTRE

"AGIR SALVA VIDAS" É TEMA DE
CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO
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Setembro Amarelo é iniciativa da ABP e do Conselho Federal de Medicina

 Pelo oitavo ano consecutivo, a Associação
Brasileira de Psiquiatria (ABP) promove, em
parceria com o Conselho Federal de Medicina
(CFM), a campanha Setembro Amarelo, cujo
tema este ano é "Agir salva vidas". A ação foi
iniciada no Brasil em 2014 e visa a reduzir os
índices de suicídio. A iniciativa se estende por
todo o mês de setembro, tendo como data
principal o dia 10 deste mês, quando se comemora
o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. De
acordo com a ABP, a maioria dos suicídios está
relacionada a distúrbios mentais. Em primeiro
lugar está a depressão, seguida do transtorno
bipolar e abuso de substâncias. PÁGINA 4



PÁGINA 24 DE SETEMBRO DE 2021 O ITAPERUNENSE

PECLY & GARCIA LTDA-ME  CNPJ Nº 02.441.744/0001-77
Rua José de Freitas nº 43 - Centro - Cep.: 28.300.000 - Itaperuna/RJ - TEL:(22) 99948-1737  E-

mail: oitaperunense@yahoo.com
EDITOR/DIRETOR: ANDRÉ GARCIA
FILIADO A ADJORI - ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO INTERIOR DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO.
* A DIREÇÃO DA EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS CONCEITOS E OPINIÕES

EMITIDOS, ATRAVÉS DE ARTIGOS E CRÔNICAS PUBLICADOS NESTE JORNAL, QUE NÃO SEJAM
DA EDITORIA DO ÓRGÃO.

O ITAPERUNENSE

 Em Itaperuna, RJ, o setor de Vigilância Ambiental em
Saúde (CVAS) segue realizando uma série de ações nos bairros
e distritos do município.

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da
dengue, chikungunya e zika é uma das atividades rotineiras
das equipes, que seguem trabalhando firmes, a fim de minimizar
os impactos ocasionados pelo mosquito transmissor.

Dentre os serviços, telamento de caixas d´água, trabalho
de orientação e conscientização, além de outras ações. Para
ajudar no controle da 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).

O contato também pode ser feito através de e-mail –
cvasitaperuna@gmail.com – quando um membro da equipe
irá providenciar as devidas orientações sobre as demandas
que venham a surgir.

Ainda é possível se dirigir à UBS (Unidade Básica de
Saúde) mais próxima de sua residência e relatar algum
problema ao Agente Comunitário de Saúde (ACS), que passará
a informação à Coordenação da Vigilância Ambiental em
Saúde.

COM INFORMAÇÕES: DECOM-ITAPERUNA/RJ
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Combate ao mosquito Aedes aegypti, chikungunya e zika é uma das atividades rotineiras das equipes,
que seguem trabalhando firmes, a fim de minimizar os impactos ocasionados pelo mosquito transmissor

VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE REALIZA
AÇÕES EM BAIRROS E DISTRITOS DE ITAPERUNA

 O Governo do Estado do Rio de Janeiro assinou, o
contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) para a elaboração das
anál ises  técnicas  da  concessão do novo bloco de
saneamento. O leilão, que está previsto para o final do
ano, aponta para um ágio inicial de cerca de R$ 2,6
bilhões, que poderá mudar com a entrada de novas
cidades.

Inicialmente com seis municípios e bairros da Zona
Oeste do Rio de Janeiro, o bloco conta agora com novas
cidades que não aderiram ao primeiro leilão. Até agora,
mais 12 municípios já confirmaram a inclusão, são eles:
Barra do Piraí, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana,
Carapebus, Carmo, Itaperuna, Natividade, Macuco, Rio
das Ostras, São Fidélis, São José de Ubá e Vassouras.
O Governo convidou todos os municípios que não
participaram e, até o lançamento do edital, novas cidades
poderão aderir.

- A nova licitação do Bloco 3 é uma oportunidade para
que mais 3 milhões de pessoas sejam atendidas pela
concessão.  Conseguimos ampliar  o projeto e mais
municípios decidiram participar, e ainda podemos ter
novas adesões. Com o novo bloco 3, fechamos um ano
muito importante para o Estado do Rio, serão duas
grandes concessões que vão mudar a vida das pessoas,
levando o saneamento e dignidade para gerações - disse
o secretário de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione.

Assim como no leilão realizado em abril, o banco
também vai realizar a execução dos estudos, análise e
consultoria em todas as etapas do projeto. Ligado ao
Governo Federal, o BNDES é a instituição com maior
expertise na realização de projetos de parceria público-
privada (PPP) de esgotamento sanitário, entre outras
atribuições.

O novo bloco 3 - Cidades que já estavam no bloco:
Rio de Janeiro (AP5 - 22 bairros da Zona Oeste), Itaguaí,
Paracambi, Pinheiral, Piraí, Rio Claro e Seropédica.
Novos municípios: Barra do Piraí, Bom Jardim, Bom
Jesus do Itabapoana, Carapebus, Carmo, Itaperuna,
Natividade, Macuco, Rio das Ostras, São Fidélis, São
José de Ubá e Vassouras.

GOVERNO FECHA
ACORDO COM BNDES

PARA ESTUDOS DO NOVO
BLOCO DE SANEAMENTO

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
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 A escalada de empregos no Noroeste
Fluminense registrou em julho o melhor saldo
de contratações (+419) desde outubro do ano
passado (+484). Os dados são da plataforma
Retratos Regionais da Firjan, elaborada a partir
dos números do Caged. Em toda a região, nove
das 13 cidades registraram saldo positivo de
empregos.

“Os dados mostram uma recuperação
integrada, o que demonstra que não é algo
pontual, mas, sim, um crescimento disseminado
em várias cidades e nos mais diferentes setores
da economia”, disse o presidente da Firjan
Noroeste Fluminense, José Magno Vargas
Hoffmann.

Na região, o setor de Serviços se destacou
(+194), seguido de perto pela Indústria e
Construção (+139). Entre as atividades que
mais geraram empregos estão “Atividades de
atendimento hospitalar” (+52) e “Transporte
rodoviário de carga” (+39). Apenas Natividade
(-1), Cambuci (-2) e Italva (-3) registraram
saldo negativo em julho.

Itaperuna se destaca com 188 novas
oportunidades. Assim como acontece
regionalmente, Serviços (+97) e Indústria e
Construção (+53) puxaram o número de
contratações. A abertura de vagas, no entanto,
oscilou nos últimos meses: 169 em maio, 239
em junho e 188 em julho.

“Desde a retomada das contratações em
Itaperuna, em agosto de 2020, apenas em
dezembro a cidade não abriu novas vagas. E,
nos últimos meses, o nível de contratações
parece ter se estabilizado em um patamar mais
elevado, o que pode indicar que a retomada
econômica está se acelerando”, disse Jonathas
Goulart, Gerente de Estudos Econômicos da
Firjan.

Noroeste se destaca na retomada - Os
municípios também demonstram grande
capacidade de resiliência frente às dificuldades
impostas pelas medidas de combate à Covid-
19. O Noroeste Fluminense foi a segunda região
que mais recuperou empregos perdidos no auge
da pandemia, entre março e julho de 2020. A
região, que havia fechado 1.757 vagas entre
março e julho de 2020, abriu 2.556 novas

NOROESTE TEVE EM JULHO O MELHOR SALDO
DE CONTRATAÇÕES DOS ÚLTIMOS NOVE MESES

oportunidades de agosto do ano passado a julho
deste ano – num percentual de recuperação de
146,0%. Este ano, a retomada foi puxada pela
Indústria e Construção, seguida de Serviços e
Comércio.

O Norte Fluminense, por sua vez, perdeu

13.969 postos de trabalho entre março e julho
de 2020, enquanto abriu 11.962 de agosto do
ano passado a julho deste ano – um percentual
de recuperação de 85,6%. O índice foi puxado
por Macaé e Campos, que de janeiro a julho
foram, respectivamente, a segunda e a quarta

cidade de todo o estado que mais geraram
empregos. Os maiores empregadores foram
Indústria e Construção, Agropecuária e
Serviços. Em todo o estado, sete das 10 regiões
já recuperaram todas as vagas perdidas no auge
da pandemia.
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Vagas abertas foram puxadas por Serviços e Indústria e Construção; nove das 13 cidades da região tiveram saldo positivo
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 Pelo oitavo ano consecutivo, a
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP)
promove, em parceria com o Conselho Federal
de Medicina (CFM), a campanha Setembro
Amarelo, cujo tema este ano é "Agir salva
vidas". A ação foi iniciada no Brasil em 2014
e visa a reduzir os índices de suicídio. A
iniciativa se estende por todo o mês de
setembro, tendo como data principal o dia 10
deste mês, quando se comemora o Dia
Mundial de Prevenção ao Suicídio.

O presidente da ABP, Antonio Geraldo da
Silva, disse à Agência Brasil que o tema foi
escolhido porque trata de forma direta a
questão mais importante da campanha, que é
agir pode salvar vidas. “Ao ajudar com ação
efetiva de buscar assistência médica, você
pode fazer a diferença na vida de quem está
sofrendo com ideação suicida”, afirmou o
especialista. Segundo ele, o suicídio é um tema
que sofre com o preconceito. “Ainda existe
muito tabu e só com informação correta
conseguimos conscientizar as pessoas de que
o suicídio pode ser evitado. Precisamos
informar a todos como ajudar, porque agir salva
vidas”, reiterou.

O relatório Suicide Worldwide in 2019,
publicado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) em 2019, revelou que naquele ano mais
de 700 mil pessoas morreram por suicídio, o
que representa uma a cada 100 mortes. No
Brasil, são aproximadamente 13 mil pessoas
por ano. Antonio Geraldo da Silva disse que,
em geral, no mundo, o número de mortes por
suicídio caiu mas, nas Américas, a taxa subiu
17%. Por isso, campanhas como o Setembro
Amarelo são tão importantes.

De acordo com a ABP, a maioria dos
suicídios está relacionada a distúrbios mentais.
“Nós sabemos que cerca de 98% dos casos
de suicídio estão relacionados a transtornos
mentais. Em primeiro lugar está a depressão,
seguida do transtorno bipolar e abuso de
substâncias.”

Prevenção - O presidente da ABP afirmou
que é possível prevenir o suicídio. Existem
muitos sinais que alertam para a possibilidade
de tentativa de suicídio por parte de uma
pessoa como, por exemplo, ficar mais recluso,
falar muito sobre sumir, não ter mais
esperança, mudar o comportamento
repentinamente.

“O mais importante é dizer às pessoas que
não duvidem de quem ameaça cometer
suicídio. Costumo dizer que, nesse caso, o cão
que ladra, morde. Não podemos arriscar; a
pessoa está sofrendo, por isso dizemos que
agir salva vidas, no sentido de encaminhar para
um serviço de saúde, um médico psiquiatra,
marcar a consulta e ir junto, não deixar a
pessoa sozinha, fazer com que ela sinta que
você está ao lado dela”. O médico destacou
também que se deve ter em mente que a
doença mental é como o diabetes, a
hipertensão. Ela tem tratamento, tem controle,
e a pessoa pode voltar a ter qualidade de vida.
Esses são os caminhos para evitar o suicídio,
afirmou.

Segundo o presidente da ABP, ainda não
há dados que mostrem se a pandemia de covid-
19 aumentou o número de suicídios. Ele
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Setembro Amarelo é iniciativa da ABP e do Conselho Federal de Medicina

"AGIR SALVA VIDAS"
É TEMA DE CAMPANHA PARA

REDUZIR ÍNDICES DE SUICÍDIO
lembrou, entretanto, que desde março de 2020
vem alertando as autoridades sobre a quarta
onda da covid, que é a das doenças mentais.
A esse respeito, a ABP trabalha com três
cenários, que incluem o desenvolvimento de
doença mental em quem nunca apresentou
sintoma, retorno dos pacientes aos
atendimentos psiquiátricos após recidiva de
sintomas que já estavam em remissão e
agravamento dos quadros psiquiátricos de
quem ainda estava em tratamento.

Substâncias químicas - O professor de
pós-graduação em psiquiatria da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC
Rio) Jorge Antonio Jaber Filho disse que um
quarto dos suicídios acontece em usuários de
substâncias químicas. “O simples fato de uma
pessoa fazer uso de drogas já a coloca no
grupo de risco”, advertiu. Isso significa que
de cada quatro pessoas que usam drogas, uma
conseguirá se matar. “A estatística mostra que
de cada 100 pessoas, 17 já pensaram em
suicídio, três tentaram e uma acaba numa
emergência hospitalar. É um fato que deve ser
levado em consideração: que as substâncias
químicas, álcool inclusive, maconha, cocaína,
ecstasy’, LSD, anabolizantes e cafeínicos
(bebidas com alto teor de cafeína) estão
relacionados entre as drogas que causam
maior possibilidade de uma pessoa se
suicidar”.

Jaber Filho afirmou que o fator que mais
predispõe ao suicídio é a depressão. Cerca de
um terço dos suicídios no Brasil ocorre em
pessoas que sofrem de depressão e um quarto
das pessoas que tenta o suicídio usou drogas.
Trabalho realizado dentro de um serviço
psiquiátrico em 2019 mostrou que um quarto
dos pacientes internados havia tentado o
suicídio e foi transferido de hospitais de
emergência médica, geralmente da rede
pública.

Alterações - O psiquiatra explicou que o
fato de uma pessoa usar substâncias químicas
provoca, com frequência, alterações nos seus
sentimentos, gerando ansiedade e muita
tristeza, geralmente após a cessação do efeito
das drogas. “Essas pessoas também têm
alterações do pensamento. Ou seja, a pessoa
que usa drogas tem um pensamento às vezes
muito eufórico, acredita que tudo vai dar certo.
Mas, passado o efeito, tem um pensamento
muito ligado à ruína pessoal, à percepção de
que sua vida não está indo bem, de que nada
dá certo com ela. Geralmente, as pessoas
atribuem esse pensamento de ruína às
condições externas políticas, econômicas e
sociais que, realmente, têm alguma
importância, mas que são determinantes para
tentativas de suicídio em pacientes que usam
drogas”. Quem não usa drogas tem menos
chance de procurar o suicídio em condições
sociais adversas, argumentou.

Para Jorge Jaber Filho, usuários de drogas
têm maior tendência de abusar desses
produtos em momentos difíceis da vida”. Mas
se abandonarem o uso das drogas, sairão
desse grupo. Já os dependentes químicos, em
geral, não têm cura, mas têm acesso a
tratamentos médicos e a grupos de mútua ajuda
que revertem essa possibilidade, ajudando-os

a ficarem em abstinência. “É possível, sim,
haver recuperação”. Explicou que o
dependente químico é um usuário de substância
química que perdeu o controle de sua vida sob
o efeito da droga. Já o usuário pode não ter
qualquer problema com o uso da droga, mas
em algum momento - a perda de um grande
amor, de uma pessoa querida - predispõe ao
abuso da substância naquele período. E se a
pessoa continuar com um sofrimento muito
grande, pode tentar o suicídio também.

Lesões - Não só o suicídio, mas os casos
de lesões autoprovocadas têm sido uma
preocupação constante na Secretaria Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente, do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos (MMFDH). O secretário Maurício
Cunha disse, em áudio, à Agência Brasil que
o órgão acompanha com atenção os dados do
Ministério da Saúde sobre essas questões
desde 2010, por meio do Sistema de
informação de Agravos de Notificação
(Sinan).

Lembrou que, em 2019, foi aprovada a Lei
13.819/2019, que instituiu a Política Nacional
de Prevenção da Automutilação e do Suicídio.
Os casos que envolvem crianças e
adolescentes passaram a ser de notificação
compulsória, inclusive ao Conselho Tutelar. “A
gente sabe que o suicídio, em qualquer faixa
etária, é motivo de grande alarme. Mas é bem
mais preocupante observar essa tendência de
aumento em crianças e adolescentes. E é com
o objetivo de prevenir e reduzir esses números
que a campanha Setembro Amarelo vai
mobilizar o Brasil inteiro”.

Maurício Cunha lembrou que, este ano, há
uma nova circunstância desafiadora que é o
contexto da pandemia. O isolamento social
levou um elevado número de pessoas a
desenvolver problemas emocionais, incluindo
aí depressão, colocando crianças e
adolescentes mais suscetíveis para esse tipo
de violência autoprovocada. “Inclusive, em
muitos casos, ela acaba ficando à mercê de
abusadores e violadores de direitos nas suas
próprias casas”. Por isso, o secretário avaliou

ser possível que haja aumento grande do
número de casos de automutilação, de
tentativas de suicídio e até da consumação do
suicídio, “infelizmente”, durante a pandemia.

Para prevenir e evitar esse quadro, ele
defendeu a necessidade de que toda a
sociedade, escolas, unidades de saúde, estejam
alertas e preparadas para reconhecer sinais e
tomar as devidas providências com rapidez e
segurança. O secretário comentou que a
identificação de transtornos mentais e seu
tratamento são matérias de competência do
Ministério da Saúde, mas a Política de
Atendimento à Criança e Adolescente é
interdisciplinar e multissetorial, envolvendo
vários órgãos: a sociedade civil que, junto com
o governo, desenvolve ações de acolhimento,
escuta e apoio a crianças, adolescentes e suas
famílias no que diz respeito a lesões
autoprovocadas e ideação suicida.

A secretaria tem apoiado a campanha
Acolha a Vida e a Semana de Valorização da
Vida, prevista para a última semana de
setembro. Serão realizadas transmissões ao
vivo pela internet e feitas campanhas de
mobilização “para que, de fato, a gente possa
trazer o tema à tona e levar a sociedade à
reflexão acerca de toda essa importante
questão que envolve a saúde e a vida das
nossas crianças e adolescentes”, observou
Cunha.

OMS - Dados da OMS estimam que a
cada 40 segundos uma pessoa morre por
suicídio no mundo. No que se refere às
tentativas, uma pessoa atenta contra a própria
vida a cada três segundos. Em termos
numéricos, calcula-se que em torno de 1
milhão de casos de mortes por suicídio são
registrados por ano em todo o mundo. No
Brasil, os casos passam de 13 mil por ano,
podendo ser bem maiores em decorrência das
subnotificações.

Maiores informações sobre a campanha
Setembro Amarelo® 2021 podem ser
acessadas no endereço eletrônico
www.setembroamarelo.com.

AgênciaBrasil/Edição: Graça Adjuto
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 O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo
Tribunal Federal (STF), negou pedido de
reconsideração feito pela defesa e manteve a
prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira
(PSL-RJ). A decisão é de terça-feira (31 de
agosto). O ministro considerou que os motivos
que levaram à prisão do parlamentar - ameaças

às instituições e à Democracia - não mudaram, e que a
situação foi agravada pela notícia de que Silveira teria pedido
asilo político fora do Brasil.

 O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário
do vereador Carlos Bolsonaro (Podemos). O
parlamentar é investigado por supostas
contratações de funcionários fantasmas em seu
gabinete. Em agosto do ano passado, o Ministério
Público do Rio (MP-RJ) encontrou indícios de

irregularidades nas contratações de funcionários feitas pelo
gabinete do vereador, já em seu primeiro mandato na Câmara
Municipal do Rio, a partir de 2001. Os promotores
sustentavam que o fato dessas pessoas morarem distante
do local de trabalho “inviabilizaria o cumprimento das
funções de assessoria parlamentar”.

 No mesmo dia que o ex-deputado Roberto
Jefferson que teve sua prisão preventiva
mantida pelo ministro Alexandre de Moraes , do
Supremo Tribunal Federal (STF), o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP)
condenou o presidente nacional do PTB, na terça-
feira (31 de agosto), a pagar R$ 50 mil de

indenização por danos morais ao membro do STF. A decisão
para o ex-deputado recompensar Moraes em primeira instância
era de R$ 10 mil. Agora, deverá pagar R$ 50 mil, porque o
tribunal atendeu a pedido da defesa do ministro.

 Com quatro vetos, o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) sancionou a Lei nº
14.197, que revoga a LSN (Lei de Segurança
Nacional) e adiciona ao Código Penal uma parte
especial relativa aos crimes contra o Estado
Democrático de Direito. Entre os vetos de
Bolsonaro, o mais crítico se refere a um artigo

que criminalizaria a promoção e financiamento de campanha
de disseminação de fake news que comprometesse o
processo eleitoral. O texto enviado pelo Congresso previa
pena de 1 a 5 anos para a prática.

 O prefeito Eduardo Paes (PSD) dá mais um
passo para se distanciar do PL do governador
Claudio Castro, já pensando nas eleições de 2022.
Por estes acasos da política, o vice de Paes,
Nilton Caldeira é do PL, e ocupava a cadeira de
Secretário de Habitação do Rio. Ocupava, pois
ele foi exonerado para dar espaço a um aliado

muito mais importante, o presidente da Câmara de
Vereadores do Rio, Carlo Caiado (DEM), que indicou seu
irmão Cláudio Caiado, que deve ficar sete meses no cargo,
ele é pré-candidato a deputado estadual.

 O PL, entretanto, também possui a poderosa
RioLuz, presidida por Bruno Bonetti. Articulador
político, trabalhou no governo do Distrito Federal,
foi chefe de gabinete da ex-deputada distrital
Eliana Pedrosa e depois passou a assessorar um
dos políticos mais poderosos do estado do Rio,
Altineu Côrtes (PL). Mas nos bastidores dizem

que seu nome está por um fio e pode dar lugar a outro sem
ser do partido do governador.

 O ex-atacante Edmundo, ídolo do Vasco
e com passagens também por Flamengo e
Fluminense no futebol carioca, pode ser
candidato a deputado federal nas eleições
de 2022. De acordo com informações do
”Blog do Ancelmo Gois”,  do jornal ”O
Globo”, o Partido Progressistas (PP), que

tem como presidente nacional o atual ministro-chefe
da Casa Civil, Ciro Nogueira, tem mantido conversas
com o ex-at le ta ,  a tualmente  comentar is ta ,  para
concor re r  ao  ca rgo  no  p le i to  do  ano  que  vem
representando o Rio de Janeiro.

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

IRMÃOS NA
MESMA ESCOLA

 Sancionada pelo governador Cláudio Castro, lei de
autoria da deputada Martha Rocha estabelece que
irmãos sejam matriculados na mesma instituição de
ensino, desde que a escola possua a série do outro
irmão. "A iniciativa vai facilitar a vida dos pais, evitando que
os responsáveis andem grandes distâncias para levar os seus
filhos à escola em locais diferentes, o que pode, inclusive,
gerar custos à família", explicou Martha.

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

Lei é de autoria da deputada
estadual, Martha Rocha, do PDT
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TERCEIRO MAIOR
COLÉGIO ELEITORAL DO PAÍS

 O PT e o  deputado federal Marcelo Freixo – que pode
disputar o Governo do Rio de Janeiro – andam de paquera no
Estado nas articulações para os palanques de 2022.
Potencial pré-candidato do PSB ao Governo, Freixo fez visitas
ao interior há dias com o prefeito petista Fabiano Horta, de
Maricá. É a única cidade do PT no Estado.

UNIVERSAL
 Incluída na lista das 27 empresas e pessoas físicas que

receberam quantias mais vultosas da GAS Consultoria Bitcoin e
de seu dono, o ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos — preso
na semana passada acusado num esquema de pirâmide financeira
com criptomoedas —, a Igreja Universal do Reino de Deus
(Iurd) entrou com uma ação judicial para antecipar provas,
temendo ser "envolvida em crimes que não praticou, pelo
simples fato de ter recebido, de boa-fé", doações.

PENSAMENTO DA SEMANA
 “O meu ideal político é a democracia, para que todo

o homem seja respeitado como indivíduo e nenhum
venerado”. (ALBERT EINSTEIN)

ALIÁS...
 Mas, recentemente, Washington Quaquá, o chefe do PT

no Estado, recebeu com entusiasmo o governador Cláudio
Castro (PL) em Maricá. Foi bem efusivo. Os dois estão
empatados em uma pesquisa para o Governo do Estado que
circula na capital.
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ALIÁS E A PROPÓSITO
 O que pode ser um estranhamento aberto no ninho petista,

entre Quaquá e Horta, nos bastidores do partido é visto como
plano de Lula da Silva para ter múltiplos palanques no
Estado fluminense na campanha presidencial. O Rio é o
terceiro maior colégio eleitoral do País.

ALIÁS...
 Segundo levantamento da Receita Federal, as

transferências  do  acusado à  Iurd foram de
aproximadamente R$ 29 milhões  entre  2018 e
2020. A igreja, porém, confirma ter recebido valores ainda
mais altos, de R$ 72,3 milhões, entre 4 de maio de 2020 a 12
de julho de 2021.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 Segundo os dados apresentados, foram 43

transferências para contas correntes da igreja, e outras
38 operações por meio de cartão de crédito. Sobre esses
valores, a ação da Universal pede, em tutela de urgência,
para que Glaidson apresente os comprovantes das
transferências e depósitos realizados, demonstrando a
origem lícita dos valores doados.

LEVE QUEDA
 A desocupação caiu 0,6 ponto percentual no trimestre

móvel encerrado em junho deste ano, na comparação com o
primeiro trimestre, e fechou junho com taxa de 14,1%. Mesmo
com essa redução, o país tem 14,4 milhões de pessoas
procurando trabalho. Os dados são da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad Contínua) e foram divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

AUTORIZAÇÃO
EMERGENCIAL

 Os medicamentos usados para a intubação de pacientes
com covid-19 continuarão com autorização emergencial até
13 de novembro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) prorrogou por 60 dias a resolução que permite a
fabricação das substâncias por meio de notificação, com análise
posterior do registro pela diretoria do órgão.

NOVOS FILIADOS
 Líder do PTB na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), o

deputado Marcus Vinicius filiou dois novos parlamentares: o
bolsonarista Renato Zaca, que deixou o PRTB, e o
Subtenente Bernardo, até então líder do Podemos. Com
forte densidade eleitoral entre policiais militares, Zaca já sinalizou
o desejo de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, em
Brasília, no ano que vem. A previsão do PTB é chegar a oito
cadeiras em 2022 na Alerj. O partido espera crescer com a
possibilidade de compor a chapa do PRTB, que pode lançar o
vice-presidente Hamilton Mourão ao governo do estado.

ALIÁS...
 A deputada estadual Alana Passos é outra

parlamentar cortejada pela sigla. Interlocutores acenaram
que ela só aguarda a expulsão do PSL, ou a janela partidária,
para assinar a sua ficha no PTB. Alana é um nomes que
têm incentivado a candidatura de Mourão no Rio. A
deputada mira na vaga de vice.

Deputada estadual Alana Passos (PSL)
está sendo cortejada pelo PTB de Jefferson
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 O governo propôs que o salário mínimo
em 2022 seja de R$ 1.169. O valor, que está
na proposta de lei orçamentária anual
(PLOA), apresentada na terça-feira (31 de
agosto) é superior ao projetado na Lei de
Diretrizes Orçamentária, que fixou em R$
1.147. Esse montante ainda pode ser revisado
para cima, já que o cálculo para reajuste
considerou um parâmetro defasado da
inflação.

A correção do salário mínimo é feita com
base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC). A equipe econômica
considerou que o indicador será de 6,20%, o
que elevaria o benefício dos atuais R$ 1.100
para os R$ 1.169 propostos.

No entanto, com a pressão sobre preços
de alimentos, energia elétrica e combustíveis,
a expectativa de mercado é de que esse
indicador acelere até o fim do ano

Para fazer a correção do reajuste do salário
mínimo, o governo pode enviar uma
mensagem modificativa. Neste ano, o governo
terá de enviar essa mensagem para atualizar
o valor que pagará de precatórios, cujo acordo
está sendo costurado em uma força-tarefa do
Legislativo e Judiciário, e atualizar o
orçamento do Bolsa Família, que deverá se
chamar Auxílio Brasil e atenderá mais famílias,
pagando um benefício maior.

A definição do salário mínimo é relevante
porque o valor serve de base para o reajuste
de benefícios como aposentadorias e pensões.
Essa indexação dos valores acaba tendo uma
repercussão fiscal relevante, pois pressiona
uma elevação dos gastos públicos.

Outras projeções - O projeto da PLOA
também traz outras projeções da equipe
econômica.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Orçamento de 2022 prevê salário mínimo de R$ 1.169. Valor é R$ 22 maior que o aprovado na LDO

SALÁRIO MÍNIMO PARA 2022 DEVE SER DE
R$ 1.169, PROPÕE MINISTÉRIO DA ECONOMIA

O documento foi elaborado considerando
as estimativas do Ministério da Economia de
que o Produto Interno Bruto (PIB) vai avançar

5,3% neste ano, e em 2022 terá alta de 2,51%.
O câmbio deverá ficar em R$ 5,20 em 2021 e
R$ 5,15 em 2022.. Já as projeções da inflação

para 2022 são de 3,50% para o IPCA e 3,42%
para o INPC, ante 5,90% e 6,20% estimados
neste ano.

 A Prefeitura de Itaperuna, RJ, através da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
disponibiliza gratuitamente aulas de inúmeras
modalidades esportivas no Centro Poliesportivo.
E, dentre as modalidades, a capoeira é bastante
procurada. As aulas são ministradas pelo
professor Val e, acontecem, terça e quinta-feira
nos seguintes horários: 08 às 10h; e das 17h30min
às 19h30min. Vale lembrar que, outras
informações sobre a capoeira, podem ser obtidas
no local, diretamente com o professor Val.

ATIVIDADES NO POLIESPORTIVO -
Existem outras atividades esportivas no Centro
Poliesportivo, dentre elas, futebol (Sub 07, Sub
09, Sub 11, Sub 13 e Sub 15), xadrez,
condicionamento físico, atividades rítmicas,
voleibol, natação, basquete, ballet, ginástica
rítmica, hidroginástica, natação e Tae bo.

A secretaria do Centro Poliesportivo informa
que a quadra de areia próxima à piscina está
reservada para o condicionamento físico nas
quartas e quintas, das 6h às 8h e 18h às 20h. É
importante lembrar que os protocolos sanitários
estão sendo cumpridos, devido a pandemia de
coronavírus.

De acordo com José Maria Guimarães,
secretário Municipal de Esporte e Lazer, o
prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues,
Alfredão, pretende colocar a população para “se
movimentar”, diz o secretário e complementa:
“nosso objetivo é estimular a população
itaperunense a realizar atividades físicas,
buscando qualidade de vida e, consequentemente,

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

As aulas são ministradas pelo professor Val

AULAS GRATUITAS DE CAPOEIRA NO
CENTRO POLIESPORTIVO EM ITAPERUNA

melhorar a saúde. Nossa missão e oferecer
modalidades esportivas, gratuitamente, tanto no
Poliesportivo, como em bairros e distritos”,
finaliza.

Outras informações sobre a prática de
atividades esportivas podem ser obtidas junto à
equipe da Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer (sala ao lado da piscina), de segunda a

sexta-feira, das 8h às 17h. O Centro
Poliesportivo está situado na Rua Luiz Carlos
Ferreira Tirado, 148, Cidade Nova.

Com informações: Decom-Itaperuna/RJ
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 O número de ataques fraudulentos contra
brasileiros chegou a 1,9 milhão no primeiro
semestre de 2021, o que corresponde a um
aumento de 15,6% com relação ao mesmo
período do ano passado. A alta foi puxada
principalmente pelas ações contra pessoas de
até 25 anos, que tiveram crescimento de 19,3%,
de acordo com o Indicador de Tentativas de
Fraude da Serasa Experian. A entidade estima
que houve uma movimentação fraudulenta a cada
oito segundos.

Segundo o diretor de Soluções de
Identidade e Prevenção a Fraudes da Serasa
Experian, Jaison Reis, o aumento das
tentativas de fraude ocorrido em 2021 é um
reflexo da aceleração da digitalização por
conta da pandemia de covid-19.

“Houve uma mudança no comportamento dos
brasileiros, que passaram a adquirir bens e
serviços online, graças às regras de
distanciamento social impostas pela pandemia.
Portanto, os oportunistas tinham mais transações
para tentar acessar dados e recursos. Por isso,
a importância de ter plataformas robustas que
identifiquem essas tentativas e impeçam a ação
dos fraudadores”.

Os bancos e cartões registraram 1,2 milhão
de tentativas e as financeiras, 205 mil, com
variação acumulada de 59,2% e -40,7%. O setor
que teve maior crescimento no comparativo entre
semestres deste ano e 2020 foi o varejo, com
alta de 89,5% e 167 mil. Telefonia (-49%) e
serviços (-19,5%) apresentaram queda,
registrando 79 mil e 258 mil tentativas.

Segundo o Indicador de Tentativas de Fraude,
o Sudeste teve pouco mais de 1 milhão de
tentativas, seguido pelo Nordeste (347 mil),
Sudeste (300 mil), Centro-Oeste (176 mil) e
Norte (120 mil).

Entre as principais tentativas de fraude

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Em seis meses, foram 1,9 milhão de ataques contra brasileiros

NÚMERO DE ATAQUES FRAUDULENTOS
CONTRA BRASILEIROS CRESCE NO 1º SEMESTRE

verificadas pela Serasa Experian utilizando
documentos falsos ou roubados, deixando o
prejuízo para a vítima, estão a compra de
celulares, emissão de cartões de crédito,
financiamento de eletrônicos no varejo, abertura

de conta em banco, compra de automóveis e
abertura de empresas.

Para evitar cair nesse tipo de golpe, os
especialistas em fraude da Serasa Experian
recomendam que os consumidores fiquem

atentos e evitem ter seus dados pessoais
expostos. Além disso, devem fazer transações
digitais apenas com empresas de confiança e
não clicar em links desconhecidos.

Edição: Lílian Beraldo/AgênciaBrasil
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 Ação da Secretaria de Estado de
Agricultura,  Pecuária,  Pesca e
Abastecimento, realizada no município de
Itaperuna na quinta-feira (26 de agosto),
resultou na apreensão de aproximadamente
700 quilos de produtos lácteos (iogurte,
queijos variados, leite, entre outros). A carga
estava sendo transportada em condições
inadequadas,  sem refr igeração,  foi
inutilizada. Também foi verificado que um
dos registros apresentados era falsificado.

Coordenada pelo Serviço de Inspeção
Estadual (SIE) da Secretaria de Agricultura,
a operação contou com apoio da Vigilância
Sanitária de Itaperuna. Os produtos, sem
procedência ou registro em órgão oficial
competente, vinham de Minas Gerais e
seriam comercializados na capital e Região
Metropolitana. O caso foi registrado na 143ª
DP (Itaperuna) e comunicado ao Ministério
da Agricultura.

- A equipe da defesa agropecuária opera
desde a autuação dos produtos até  a
f iscal ização de agroindústr ias  que
processam os produtos de origem animal.
Esse trabalho é essencial no combate às
irregularidades.   A parceria  com as
vigi lâncias sanitár ias  municipais ,
responsáveis pela fiscalização do comércio
de produtos, é fundamental para um bom
resultado -  destacou o secretário de
Agricultura, Marcelo Queiroz.

Certif icação dos produtos  - Para
entrada e comercialização no Rio de Janeiro
de produtos de origem animal procedentes
de outros estados, é preciso que estejam
devidamente registrados e com selo do SIF,
SISBI ou Selo Arte. A certificação dos
estabelecimentos garante os padrões
higiênico-sanitários para a produção e
comercialização.

Além disso, qualquer produto de origem
animal que esteja armazenado de forma
irregular pode causar alto risco de infecção
alimentar aos consumidores.

Confira a relação das agroindústrias e
estabelecimentos registrados no SIE-RJ:
https://bit.ly/38hxRht.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

OPERAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
APREENDE 700 QUILOS DE PRODUTOS EM ITAPERUNA

Ação em Itaperuna, com apoio da Vigilância Sanitária do município, verificou irregularidades

 O Dia Nacional de Combate ao Fumo foi
celebrado no domingo, dia 29 de agosto, data
que a Secretaria de Estado de Saúde (SES)
aproveitou para reforçar que há no estado 447
unidades oferecendo tratamento para quem quer
parar de fumar. O serviço integra a campanha
mundial "Comprometa-se a parar de fumar
durante a pandemia de Covid-19". Somente na
capital, são 125 unidades com o serviço.

O cigarro possui mais de 7 mil substâncias
tóxicas. Fumar é uma porta aberta para o
coronavírus, que aumenta de duas a três vezes
o risco de se desenvolver formas graves da
Covid-19. Pesquisas mostram que a nicotina
aumenta a expressão de uma enzima que serve
de receptor para o vírus entrar na célula, a
chamada enzima conversora de angiotensina 2
(ECA2). Isso faz com que a carga viral no
tabagista seja maior.

O tabagismo também aumenta o risco de
infecções causadas por bactérias, vírus e fungo
respiratórios porque reduz a capacidade de
resposta do sistema imunológico. Somado a
esses fatores, os fumantes ainda apresentam
baixa oxigenação dos tecidos, alterações dos
vasos sanguíneos e um estado de

ESTADO DÁ TRATAMENTO GRATUITO
PARA QUEM PRETENDE PARAR DE FUMAR

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Serviço é oferecido em 447 unidades no Rio

hipercoagulação que os predispõem à trombose,
uma das possíveis complicações da Covid.

O suporte médico é oferecido pela rede do
SUS e coordenado pelo Instituto Nacional de
Câncer (INCA), que classifica o tabagismo
como uma doença causada pela dependência
química da nicotina. Segundo o instituto, parar
de fumar é um desafio que se tornou ainda maior
com o estresse social e econômico adicional,
advindos da pandemia.

Levando esse fato em consideração, Samir
Feruti Sleiman, responsável pelo Programa
Estadual de Controle do Tabagismo, trabalha
junto a sua equipe e às coordenações municipais
para facilitar o acesso da população ao
tratamento.

— O mais importante da campanha deste
ano é estimular que os tabagistas tomem
conhecimento da existência do programa de
tratamento gratuito e de qualidade no SUS para
ajudá-los a parar de fumar. A partir daí, poderão
procurar a unidade de saúde mais próxima para
informações sobre o tratamento. Temos a
relação no site da Secretaria de Estado de
Saúde. O tabagismo, além dos danos causados
à saúde, é uma doença que gera dependência

química e, como tal, necessita de tratamento
— afirma Feruti.

Feruti disse ainda que a qualidade de vida
apresenta grande melhora ao parar de fumar,
assim como a capacidade pulmonar, deixando

a pessoa menos vulnerável a inúmeras doenças,
dentre elas, a Covid-19.

Confira no link abaixo as unidades que
oferecem tratamento contra o tabagismo: https:/
/bityli.com/gKDig
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 O Governo do Estado do Rio lançou a
Força Especial de Controle de Divisas -
Operação Foco. A nova ação substitui o
programa Barreira Fiscal e inaugura em sua
estrutura uma Coordenadoria de Inteligência
para nortear as ações do programa visando à
recuperação de ativos. A operação vai atuar
de forma integrada com órgãos estaduais,
federais, municipais e, principalmente, com a
Inteligência da Polícia Civil.

- Vamos atuar em integração com vários
órgãos, numa força-tarefa para realizar uma
fiscalização de barreiras cada vez mais eficaz,
com uma grande cooperação da Secretaria de
Fazenda. Um dos principais focos da nova
operação é aumentar a arrecadação do Estado
do Rio, utilizando a inteligência no
monitoramento das fronteiras do Rio de Janeiro
– afirmou o secretário da Casa Civil, Nicola
Miccione.

O objetivo é ter maior controle das divisas
do Estado do Rio e desmontar redes,
aumentando o mercado formal que recolhe
tributos. O controle, além de trabalhar na
recuperação de ativos, também vai atuar na
repressão ao crime e à entrada de armas e
drogas no estado.

- As fronteiras estaduais têm sido território
de atuação de organizações criminosas
responsáveis por grande parte da perda de
arrecadação do estado. E, por isso, a
Operação Foco é essencial na retomada do
Rio de Janeiro. O objetivo é contribuir, por meio
de uma atuação integrada e pautada pela
inteligência, para a segurança e o aumento da
arrecadação do nosso estado – disse o
subsecretário Especial de Controle de Divisas,
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Governo do Estado lança a Força Especial de Controle de Divisas.
Operação Foco também vai atuar de maneira volante em Itaperuna

GOVERNO DO RJ LANÇA A FORÇA ESPECIAL
DE CONTROLE DE DIVISAS - OPERAÇÃO FOCO

 O Governo do Rio vai alavancar a
indústria de fertilizantes no estado, tendo a
inovação como ponto forte de um plano de
atração de investimentos para o setor, incluindo
a criação de um Centro de Excelência em
Fertilizantes. A decisão foi tomada após
reunião de representantes da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico com o Grupo de
Trabalho Interministerial da Secretaria Especial
de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República.

- A demanda por fertilizantes é crescente.
O Brasil ultrapassou a taxa de dois dígitos de
crescimento da utilização de fertilizantes, e as
fábricas instaladas no país não têm condições
de atender essa demanda crescente - explica
o secretário de Desenvolvimento Econômico
Vinicius Farah. - O país necessita de novas
fábricas do insumo, para apoiar o crescimento
da agricultura. Essa é uma grande
oportunidade para o Rio de Janeiro, que se
destaca pelo conhecimento científico e
tecnológico e pela oferta crescente de gás
natural, uma das principais matérias-primas
utilizadas na fabricação de fertilizantes -
reforça.

Uma das alternativas é que o Centro de
Excelência seja instalado no Parque
Tecnológico da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). O Parque permite a
interação entre a universidade – alunos e
corpo técnicoacadêmico – e as empresas.

- Entendemos que o Rio de Janeiro tem
importantes vantagens competitivas e poderia
se tornar um centro de inteligência em
tecnologia e inovação em fertilizantes - afirmou
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Diante da demanda, decisão é tomada em reunião com integrantes dos governos estadual e federal

GOVERNO DO RIO VAI ALAVANCAR
INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES NO ESTADO

José Carlos Polidoro, da Embrapa.
Para Luiz Eduardo Rangel, assessor da

Secretaria Executiva do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), a agenda de atração de investimentos
no Rio já está em andamento.

- Nos últimos tempos, o Rio de Janeiro tem
sido protagonista, com grande qualidade na
abordagem de atração de investimentos -
elogiou.

Outro ponto de destaque do encontro foi o
Plano Nacional de Fertilizantes, que deverá

ser finalizado e publicado até o final deste ano
e que será executado de 2022 a 2050. O objetivo
do plano é propor um conjunto de medidas que
contribua para que o Brasil aumente a produção
de fertilizantes e reduza a dependência externa
de produtos e tecnologias.

VISITE O NOSSO SITE:

Edu Guimarães.
A Operação Foco vai atuar de maneira

volante em vários pontos de entrada para o

estado, além de manter a fiscalização nos
postos fixos de Itatiaia, Levy Gasparian,
Campos dos Goytacazes, Angra dos Reis e

Itaperuna. O programa visa aprimorar e
intensificar a atuação conjunta com auditores
fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda.
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