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PÁGINA 7

PESQUISA:
PREOCUPAÇÃO

DE ESTUDANTES
COM MERCADO
DE TRABALHO

2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA A FEBRE AFTOSA COMEÇA NO DIA 1º

PÁGINA 4

CRIADO O “DIA
ESTADUAL DO HUMOR”

EM HOMENAGEM A
PAULO GUSTAVO

 As instalações de kit-GNV no primeiro
semestre de 2021 cresceram 64% no Brasil e
70% no estado do Rio de Janeiro, em relação ao
mesmo período de 2020. O levantamento é da
Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro (Firjan) a pedido do Sindicato da Indústria
de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio
de Janeiro (Sindirepa). O crescimento indica a
busca por uma dupla economia, tendo em vista
não só o aumento da gasolina – que acumula 15
reajustes neste ano –, quanto o desconto no IPVA
– que exige a conversão até o dia 15 de
dezembro. PÁGINA 5
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Economia com o uso do combustível pode atingir 50% em relação
à gasolina, que subiu 63% nas refinarias, com 15 reajustes somente neste ano

INSTALAÇÃO DE KIT-GNV NO 1º SEMESTRE DE
2021 CRESCE 64% NO PAÍS E 70% NO ESTADO

PÁGINA 6

ITAPERUNA: CAPS
CEHAB PROMOVE
AÇÃO REFERENTE

AO ‘OUTUBRO ROSA’

 Atenção, pecuaristas: a segunda etapa da
campanha de vacinação contra a febre aftosa no
estado do Rio de Janeiro terá início na próxima
segunda-feira, dia 1º de novembro e será realizada
até o dia 30 do mesmo mês. A Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento,
por meio da Superintendência de Defesa
Agropecuária, tem a expectativa que sejam
imunizados mais de 800 mil bovinos e bubalinos com
até 2 anos de idade. Além de vacinar o rebanho, o
pecuarista deve também enviar a declaração ao
Núcleo de Defesa Agropecuária do seu município.
A declaração de vacinação pode ser realizada de
forma online ou presencial nos postos designados
pelo serviço veterinário estadual. PÁGINA 2
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Bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses de idade deverão ser vacinados

PÁGINA 3

PESQUISADORES DA USP
PLANEJAM TESTES PARA USAR

RIM SUÍNO EM HUMANOS
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RIO: CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A
FEBRE AFTOSA COMEÇA DIA 1º DE NOVEMBRO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
DOS SÓCIOS PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA

Administradora de Consórcio Nacional Valor S.A.,
com sede nesta cidade, através de seu Conselho
Admin is t ra t ivo ,  dev idamente  representado pe lo
Presidente DANIEL PAULA FREITAS TINOCO DE
OLIVEIRA, CONVOCA através do presente edital, todos
os acionistas para Assembleia dos Sócios, que será
realizada na sede da Administradora na Rua João
Catarina, 172, centro, Itaperuna, RJ, para aprovação da
eleição e pose da Diretoria conforme ata de 01/06/2021.

Itaperuna/RJ., 25 de outubro de 2021

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO

DANIEL PAULA FREITAS TINOCO DE OLIVEIRA – CPF
089.067.257-10

VINICIUS ROZESTOLATO BASILE – CPF 091.549.707-76
EMILIA PORTES GOMES – CPF 120.592.466-36
ROSSINI POUBEL RIBEIRO DA SILVA – CPF 092.964.347-00
GRACIELE BUY GONÇALVES SILVANO – CPF 103.316.797-52
SUENE DOS SANTOS BELIZÁRIO – CPF 110.141.977-67
MARIANA CARLA ROCHA MARINHO – CPF 149.531.747-12

DECLARAM, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular
nº 3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção de
exercer cargos de administração na ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIO NACIONAL VALOR S.A.  CNPJ
03.765.340/0001-00.

ESCLARECEM que eventuais objeções à 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 vistas do processo respectivo.

Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central
do Brasil na 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 0000000

Itaperuna/RJ, 20 de outubro de 2021.
DANIEL PAULA FREITAS TINOCO DE OLIVEIRA – CPF

089.067.257-10
VINICIUS ROZESTOLATO BASILE – CPF 091.549.707-76
EMILIA PORTES GOMES – CPF 120.592.466-36
ROSSINI POUBEL RIBEIRO DA SILVA – CPF 092.964.347-00
GRACIELE BUY GONÇALVES SILVANO – CPF

103.316.797-52
SUENE DOS SANTOS BELIZÁRIO – CPF 110.141.977-67
MARIANA CARLA ROCHA MARINHO – CPF 149.531.747-12

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

 Atenção, pecuaristas: a segunda etapa da campanha de
vacinação contra a febre aftosa no estado do Rio de Janeiro
terá início na próxima segunda-feira, dia 1º de novembro e será
realizada até o dia 30 do mesmo mês. A Secretaria de Estado
de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, por meio da
Superintendência de Defesa Agropecuária, tem a expectativa
que sejam imunizados mais de 800 mil bovinos e bubalinos com
até 2 anos de idade.

Na primeira fase da campanha, no estado do Rio foram
imunizados 2,4 milhões de bovinos e bubalinos de todas as idades,
registrando o índice de 92,30% dos animais vacinados contra a
doença, ultrapassando a meta estabelecida pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de 90% de cobertura
vacinal.

- Importante ressaltar que a vacinação é obrigatória. Esse
trabalho em conjunto com os produtores é essencial e, mesmo
com os bons resultados da primeira etapa de vacinação,
esperamos que neste segundo período todos os pecuaristas
fiquem atentos ao prazo e não deixem de vacinar o seu rebanho.
É o momento de responsabilidade e preocupação com a própria
saúde e com a dos animais - afirma o secretário de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz.

 Além de vacinar o rebanho, o pecuarista deve também enviar
a declaração ao Núcleo de Defesa Agropecuária do seu
município.  A declaração de vacinação pode ser realizada de
forma online ou presencial nos postos designados pelo serviço
veterinário estadual.

É importante lembrar que mesmo não possuindo animais na
faixa etária envolvida na etapa (até dois anos), o produtor deverá
comparecer nos postos designados pelo serviço veterinário
estadual e realizar a atualização cadastral e declaração de seu
rebanho.

Caso o pecuarista escolha encaminhar de forma online, basta

digitalizar ou tirar uma foto do formulário de declaração
preenchido e da nota fiscal e enviar a um dos contatos de e-
mail disponibilizados no link: https://bit.ly/2FUeQqT. Nesta
página, é possível ter acesso aos e-mails e endereços dos núcleos
de Defesa Agropecuária.

 Há uma terceira maneira de declarar, através do formulário
de autodeclaração de vacinação, disponível para o
preenchimento no link: https://bit.ly/3tGkMYg. O formulário deve
ser enviado junto da nota fiscal, de forma digitalizada ou por
foto, para um dos contatos apresentados.

 O pecuarista tem até o final do mês de novembro para
adquirir e aplicar a vacina. Já as declarações de vacinação
deverão ser entregues ou enviadas aos Núcleos de Defesa
Agropecuária até 5 dias após a vacinação.

 - Este trabalho de parceria vem sendo realizado com sucesso
na vacinação contra a febre aftosa. Esperamos manter os índices
de vacinação alcançados nas últimas etapas. O criador tem um
compromisso com a sanidade dos seus animais e vem atendendo
a legislação de forma adequada - explica o superintendente de
Defesa Agropecuária, Paulo Henrique de Moraes.

 Para realizar a vacinação, o produtor deve adquirir as doses
de 2 ml em revendas autorizadas e mantê-las entre 2°C e 8°C
até o momento da utilização e ficar atento às instruções a seguir.

 Os produtores deverão se atentar aos seguintes
passos:

 • Adquirir as vacinas em lojas autorizadas;
• Transportar em caixa de isopor com gelo;
• Aplicar 2 ml na tábua do pescoço;
• Preencher toda declaração de vacinação;
• Enviar a declaração e nota fiscal diretamente em um dos

núcleos de Defesa Agropecuária do seu município, via e-mail
ou preencher o formulário disponível no site da Secretaria de
Agricultura.

AAAAAUXÍLIO GÁSUXÍLIO GÁSUXÍLIO GÁSUXÍLIO GÁSUXÍLIO GÁS
 A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (27)

a proposta que cria o Programa Gás para os Brasileiros, o
chamado auxílio gás. A medida vai subsidiar o preço do gás de
cozinha para famílias de baixa renda. O texto prevê que cada
família receba, a cada dois meses, o equivalente a 40% do
preço do botijão de gás. A matéria segue para sanção
presidencial.

Serão beneficiadas famílias inscritas no Cadastro Único
para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com
renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário-
mínimo, ou que morem na mesma casa de beneficiário do
Benefício de Prestação Continuada (BPC).

O auxílio será concedido preferencialmente às famílias com
mulheres vítimas de violência doméstica sob o monitoramento
de medidas protetivas de urgência. A preferência de pagamento
será para a mulher responsável pela família.

O programa será financiado com recursos dos royalties
pertencentes à União na produção de petróleo e gás natural
sob o regime de partilha de produção, de parte da venda do

excedente em óleo da União e bônus de assinatura nas
licitações de áreas para a exploração de petróleo e de gás
natural. Além disso, serão utilizados outros recursos que
venham a ser previstos no Orçamento Geral da União e
dividendos da Petrobras pagos ao Tesouro Nacional.

A proposta mantém como uma das fontes de financiamento
dessa ajuda a parte do montante que cabe à União da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide-
combustíveis), que passará a incidir sobre o botijão de gás de
13 quilos. O trecho havia sido retirado pelos senadores, mas
foi retomado na votação desta quarta-feira.

Segundo o relator, deputado Christino Aureo (PP-RJ), o
benefício terá um custo de cerca de R$ 592 milhões e poderá
atender dois milhões de famílias do CadÚnico. Os valores que
serão usados da alíquota adicional da Cide equivalem ao que o
governo deixou de cobrar de PIS/Cofins, desde março deste
ano. O pagamento será bimestral, por cinco anos, contados a
partir da abertura dos créditos orçamentários necessários.

Edição: Denise Griesinger
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Bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses de idade deverão ser vacinados



PÁGINA 330 DE OUTUBRO DE 2021 O ITAPERUNENSE

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

 Pesquisadores brasileiros realizaram
edição genética em porcos como parte de
estudo que tem como objetivo o xenotransplante
– técnica que permitiria transplantar órgãos e
tecidos de suínos para seres humanos – no
futuro. O grupo está em busca de recursos e
planejam testes em humanos daqui a dois anos.
Os estudos são conduzidos pela Universidade
de São Paulo (USP).

No Brasil, o pesquisador do Centro de
Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco
da USP, Ernesto Goulart, disse que, neste
momento da pesquisa, estão sendo produzidos
os primeiros embriões de porcos a partir das
células geneticamente modificadas, que são os
primeiros experimentos de clonagem deste
estudo.

“A primeira etapa para produzir um suíno
geneticamente modificado, para que os órgãos
desse animais sejam utilizados para transplante
em humanos, é a etapa de edição genética. Nós
já concluímos essa etapa”, disse. Até agora,
nessa primeira etapa, ele explicou que os
pesquisadores concluíram a edição do DNA das
células de suínos, para que aqueles genes que
causam a rejeição aguda fossem inativados.

O objetivo é que, no futuro, quando essas
células derem origem a um animal, os órgãos a
serem transplantados não causem rejeição no
paciente humano. “A gente pega aquela célula
que produziu no laboratório, que modificou o
genoma, e agora vamos fazer uma técnica de
clonagem. A partir daquela célula, eu consigo
gerar um embrião que vai se desenvolver [na
barriga] do animal e a gente espera que os
órgãos sejam então compatíveis com o
transplante em humano.”

Ao se mostrarem viáveis no laboratório, os
embriões serão transferidos para a barriga de
aluguel até o nascimento dos filhotes suínos.
“Se tudo der certo, em poucos meses, em
questão de 6 a 8 meses, nós teremos nossos
primeiros porquinhos nascendo. A expectativa
do nosso grupo é de, em até dois anos, começar
os primeiros estudos em humanos, com
transplantes em humanos. E, em até cinco anos,
há expectativa de iniciar os estudos clínicos
[aprovados pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - Anvisa]”, disse Goulart.

Experimento nos Estados Unidos
O assunto dos xenotransplantes ganhou

espaço após divulgação na imprensa de um
experimento, realizado nos Estados Unidos, em
que um rim suíno foi ligado ao sistema vascular
de um paciente humano, mas mantido fora do
seu corpo, e não provocou rejeição pelo seu
sistema imunológico. O procedimento utilizou
um porco cujos genes haviam sido editados
geneticamente para que seus tecidos não
causassem rejeição em humanos.

Apesar de ainda não haver uma publicação
científica a respeito desse experimento, o
pesquisador brasileiro afirma que ele já
contribuiu muito com o desenvolvimento dessa
abordagem no mundo todo. “É uma prova de
conceito muito importante. A edição genética,
um dos principais objetivos, é fugir dessa
rejeição hiperaguda [do órgão]. E qual que é
excelente notícia que esse trabalho nos traz?
Esse órgão ficou três dias no paciente e não
rejeitou, não teve nenhum indício de rejeição.
Muito pelo contrário, ele estava funcionando”,
comemorou.

Procedimento no Brasil
O cirurgião e professor emérito da Faculdade

de Medicina da USP Silvano Raia, líder dos
estudos de xenotransplante na USP, disse em
entrevista à Agência Brasil que um
procedimento análogo ao que foi feito nos
Estados Unidos deve ser realizado pela equipe
no Brasil daqui a aproximadamente seis meses.

Ele descreveu que os rins suínos serão
usados, pelos pesquisadores brasileiros, em
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Assunto dos xenotransplantes ganhou espaço após divulgação na imprensa de um experimento, realizado nos EUA

PESQUISADORES DA USP PLANEJAM
TESTES PARA USAR RIM SUÍNO EM HUMANOS

experimento de perfusão isolada, ou seja, um
sistema que permite estudar o órgão fora do
corpo do animal e do ser humano, por meio de
uma máquina.

“Se a perfusão do rim modificado no nosso
laboratório, perfundido com sangue humano
durante 12 horas, que é a operação programada,
não demonstrar nenhum sinal de rejeição, prova
que os nossos rins são adequados para tentar o
passo seguinte, que é o transplante no homem”,
disse o médico, de 91 anos, que realizou o
primeiro transplante de fígado com doador
falecido da América Latina, em 1985. Em 1988,
ele foi o primeiro no mundo a realizar o
procedimento com um doador vivo.

“É muito provável que, dentro de um ano,
nos Estados Unidos ou na China, que também
está muito avançada nisso, ou na Alemanha, se
faça o xenotransplante efetivo no ser humano,
que não foi feito ainda”, avalia o líder dos
estudos no país. Ele acredita também que, daqui
a dois anos, o xenotransplante em humanos
aconteça no Brasil, já em pacientes que
precisem de um rim.

Estrutura esterilizada
Para os passos futuros da pesquisa, é

necessária ainda a construção de um biotério
específico, um espaço com condições sanitárias
adequadas para a criação dos animais, que
propicie um alto nível de biossegurança. Neste
momento, não há verba para viabilizar a obra.

Enquanto isso, os animais usados nos
estudos serão criados sem esses cuidados
específicos de esterilização. Eles não poderão
ser transplantados para humanos, mas servirão
de teste de conceito para tudo que os
pesquisadores realizaram até o momento.

“Esses animais que vão ser gerados e
criados para essa finalidade não são mantidos
e criados nas mesmas condições que é um
animal para a utilização para abate, para
[produção de] carne. Então precisa ter uma
estrutura de complexidade que atenda às
necessidades específicas desse projeto, essa
infraestrutura não é barata, e a gente precisa

conseguir apoio e financiamento para construir
e manter essa estrutura”, disse Ernesto Goulart.

Segundo Ernesto, é preciso garantir que
aquele órgão ou tecido do animal esteja em um
grau de segurança compatível com sua
utilização final, ou seja, transplante em seres
humanos. Por isso, o espaço deve garantir o
controle de qualidade, a fim de evitar
contaminações que possam causar doenças nos
pacientes. “Esses animais, logo após o
nascimento, seriam mantidos dentro dessa
estrutura que nós chamamos de limpa até
alcançarem o peso ideal para coleta do material
a ser estudado.”

Falta de órgãos
O Brasil tem o maior sistema público de

transplantes do mundo, em número absoluto, o
país fica atrás dos Estados Unidos, segundo
informações do Ministério da Saúde. Cerca de
90% dos transplantes de órgãos (coração,
pulmão, fígado, rim e pâncreas), realizados no
país, são financiados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). No caso dos transplantes de
medula óssea, essa porcentagem fica em torno
de 71% e no de córneas em 60%.

O valor gasto para transplantes, em 2020,
foi de R$ 912,6 milhões. Em 2019, ultrapassou
R$ 1 bilhão. Ainda assim, o Ministério da Saúde
informou que, em relação à lista de espera,
53.783 pessoas aguardam atualmente na fila
por um órgão no Brasil.

O líder da pesquisa na USP, Silvano Raia,
explicou que há um crescimento na
desproporção entre o número de pessoas que
precisam de transplante e a quantidade de
órgãos disponível. Para suprir a falta de órgãos
e tecidos, pesquisadores de diversos países têm
estudado alternativas.

“A falta de órgãos foi o fator limitante que
impediu que mais doentes fossem atendidos.
Esse fenômeno de falta de órgãos é universal
por duas razões: uma, porque a indicação dos
transplantes tem aumentado graças aos bons
resultados que o procedimento tem obtido e,
outra, em decorrência do fato que a idade média

da população aumentou, então existe maior
incidência de doenças crônicas”, disse o médico.
Já o número de órgãos não aumenta na mesma
proporção.

Para contornar essa dificuldade, Raia afirma
que pesquisadores têm procurado os chamados
órgãos adicionais. “São órgãos que não vem
de cadáver humano, nem eventuais doadores
vivos humanos, mas sim de outra fonte. Entre
os métodos que estão sendo testados e
procurados, o que melhor resultado tem tido são
os xenotransplantes [transplante entre duas
espécies diferentes].”

Fisiologia parecida
Como os porcos têm a fisiologia mais

parecida com a dos humanos, eles são
considerados uma opção promissora como
doadores, além de terem reprodução fácil,
período de gravidez curto e ninhadas
numerosas. No entanto, os suínos são diferentes
dos humanos em aspectos imunológicos e, por
isso, houve a necessidade de modificar os genes
dos animais para evitar uma rejeição aguda nos
xenotransplantes, conforme reforçou Raia.

De acordo com o cirurgião, a previsão é que
haja testes em pessoas com morte cerebral e,
depois, o transplante de rim suíno possa ser feito
em pacientes que estejam fazendo hemodiálise
e que não tenham possibilidade se receber o
órgão de doador humano vivo compatível. Além
disso, o tempo previsto para este paciente
receber o órgão pela fila de transplantes deverá
ser maior do que sua expectativa de vida em
hemodiálise.

“Então eles dependem exclusivamente de
uma solução nova. Eles, [sendo] informados,
se concordarem, receberão um transplante de
suíno. Agora, se esse transplante de suíno não
evoluir bem, nós retiramos o enxerto,
devolvemos o paciente para hemodiálise e ele
fica esperando um transplante clássico, o
transplante humano-humano, porém com
prioridade [na fila] que ele não tinha antes”,
explicou Raia sobre os critérios definidos até o
momento para o andamento dos estudos.

Primeira etapa é de edição genética dos animais
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 O humorista Paulo Gustavo foi
homenageado pela Assembleia Legislativa do
Rio de Janeiro (Alerj) com a criação do Dia
Estadual do Humor, a ser comemorado no dia
30 de outubro – data de aniversário do
comediante. A data foi estabelecida pela Lei
9.440/21, de autoria do deputado André
Ceciliano (PT), sancionada pelo governador
Cláudio Castro, e publicada na terça-feira (26)
no Diário Oficial do Estado.

No texto, Ceciliano lembra a frase do
humorista: “Rir é um ato de resistência” e
destaca que, especialmente no dia 30 de
outubro, ficará banido o mau humor. O autor
ressalta a empatia que fez com que Paulo
Gustavo conquistasse o carinho e o respeito
do público, combatendo, com sua comédia
inteligente, o preconceito e a discriminação.

“Nosso objetivo é eternizá-lo no calendário
oficial do Estado do Rio de Janeiro e promover
uma celebração ao ato de fazer rir,
reconhecendo a importância que a comédia
tem na vida dos cidadãos fluminenses e a sua
potência para transformar o mundo e as pessoas
para melhor. Paulo conseguia, por meio do riso,
levar uma mensagem de tolerância e respeito”,
afirmou Ceciliano.

O ator, que morreu devido complicações da
covid-19 aos 42 anos, criou personagens que
fizeram história na TV, no teatro e nos cinemas,
deixando um legado incontestável para o humor
nacional. “Minha Mãe é uma Peça”, obra que
nasceu nos palcos e ganhou as telas de todo o
Brasil, é uma história sobre as famílias, mas
também uma homenagem a Niterói, cidade onde
o humorista nasceu e foi criado. Recentemente,
uma das ruas de Icaraí, bairro onde morou, foi
renomeada em sua homenagem.
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Ator morreu devido complicações da covid-19 aos 42 anos

CRIADO O “DIA ESTADUAL DO HUMOR”
EM HOMENAGEM A PAULO GUSTAVO

“Paulo tinha uma profunda conexão afetiva
especialmente com Niterói e com o Rio, onde
vivia. Essas cidades, com as peculiaridades

de seus bairros e seus moradores, não eram
apenas ‘cenários’ das suas obras, mas,
praticamente, uma extensão de seus

personagens, que incorporavam o jeito de
viver, a graça e os dramas cotidianos desses
lugares”, complementou Ceciliano.

 O Governo do Estado repassou nesta
semana R$ 284 milhões para os 92 municípios
fluminenses. O depósito feito pela Secretaria de
Fazenda refere-se ao montante arrecadado no
período de 18 a 22 de outubro. Os valores
correspondem à distribuição de parte da
arrecadação de royalties do petróleo e dos tributos
IPI, ICMS e IPVA às administrações municipais.

O total depositado no mês de outubro foi de
R$ 1,01 bilhão. Desde o início deste ano, ao
adicionar as cotas-parte e os repasses
relacionados às transferências federais e à receita
diretamente arrecadada pelo Estado, os municípios
receberam um total acumulado de R$ 12,33
bilhões.

Os depósitos semanais são feitos por meio da
Secretaria de Fazenda, conforme prevê a Lei
Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990.
As consultas dos valores dos exercícios anteriores
podem ser feitas no Portal do Tesouro do site da
Fazenda.

Os valores semanais transferidos aos
municípios fluminenses variam em função dos
prazos fixados na legislação vigente. Dependendo
do mês, pode haver até cinco datas de repasses.
As variações destes depósitos oscilam conforme
o calendário mensal, os prazos de recolhimento
tributário e o volume dos recursos arrecadados.
A agenda de recolhimento tributário pelos
contribuintes está concentrada no dia 10 de cada
mês.

Índice de Participação dos Municípios -
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Foto: Dedo de Deus, em Guapimirim (crédito: Almir Lima)

GOVERNO REPASSA R$ 284 MILHÕES
PARA AS 92 PREFEITURAS FLUMINENSES

Os repasses aos municípios da arrecadação de
Royalties do petróleo e dos tributos IPI e ICMS
são liberados de acordo com os respectivos Índices
de Participação dos Municípios (IPM), apurados

anualmente para aplicação no exercício seguinte,
conforme determina a Constituição Federal e
observado o disposto na Lei Complementar
Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, nas

Leis Estaduais nº 2.664, de 27 de dezembro
de 1996, e nº 5.100, de 04 de outubro de 2007,
e no Decreto Estadual nº 47.664, de 29 de
junho de 2021.
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 As instalações de kit-GNV no primeiro
semestre de 2021 cresceram 64% no Brasil e
70% no estado do Rio de Janeiro, em relação
ao mesmo período de 2020. O levantamento é
da Federação das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro (Firjan) a pedido do Sindicato da
Indústria de Reparação de Veículos e
Acessórios do Rio de Janeiro (Sindirepa). O
crescimento indica a busca por uma dupla
economia, tendo em vista não só o aumento
da gasolina – que acumula 15 reajustes neste
ano –, quanto o desconto no IPVA – que exige
a conversão até o dia 15 de dezembro.

Ao incluir os meses de julho e agosto/2021,
a alta nas instalações de kits GNV em todo o
país sobe para 80%, quando comparado ao
mesmo período do ano anterior. No estado do
Rio, esse índice aumentou 44%, o que
representa 2/3 do total do país. No entanto,
ainda há espaço para recuperação no volume
de instalações de GNV ao considerar o
comparativo com o primeiro semestre de 2019,
por exemplo, que fica 9% a frente do resultado
do primeiro semestre de 2021. No Rio, o
segundo trimestre desse ano marcou o retorno
do número de conversões ao patamar do
mesmo período em 2019, ante, portanto, da
pandemia.

A procura pelo GNV cresceu ainda mais
este ano devido ao custo do preço da gasolina.
Somente este ano, o combustível teve 15
reajustes, e acumula uma alta de 63% nas
refinarias. Assim, o Gás Natural Veicular
passou a ser alternativa para motoristas.
Segundo a Firjan, no Brasil, para cada real
gasto com GNV, o motorista roda duas vezes
mais em comparação a gasolina e ao etanol.
No estado do Rio, essa relação é de 2,5 vezes.

IPVA mais barato só até 15 de
dezembro - A federação destaca ainda que
no Rio de Janeiro o combustível é mais
procurado. O estado lidera com 75% do total
de veículos que adotam o uso no país. Vice-
presidente da Firjan e presidente do Sindicato
da Indústria de Reparação de Veículos e
Acessórios do Rio de Janeiro (Sindirepa),
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Economia com o uso do combustível pode atingir 50% em relação
à gasolina, que subiu 63% nas refinarias, com 15 reajustes somente neste ano

INSTALAÇÃO DE KIT-GNV NO 1º SEMESTRE DE
2021 CRESCE 64% NO PAÍS E 70% NO ESTADO

Celso Mattos afirma que o dono de veículo
tem somente até 15 de dezembro para fazer a
conversão.

“Esta é a data-limite para concluir a
conversão, depois disso há um prazo de cerca
de uma semana para levar o documento ao
Detran e solicitar o desconto. O GNV no Rio
é um caso de sucesso não somente pelo

desconto do IPVA, que o torna mais atrativo,
mas tem ainda a redução de níveis poluentes
para a sociedade”, disse Mattos, citando os
benefícios à saúde que a diminuição de poluição
traz.

Proprietários de carros movidos a GNV têm
desconto no IPVA (Imposto sobre Propriedades
de Veículos Automotores) em vários estados. No

Rio de Janeiro, o pagamento não é dos 4% da
alíquota convencional, mas de 1,5%.

Com o aumento da demanda, Celso Mattos
também observa um crescimento na geração de
empregos. “Quando há aumento na demanda das
instalações, gera novos empregos e,
consequentemente, mais receita e renda para o
estado. Ou seja, é um ciclo virtuoso”, destaca.

FLEXIBILIZAÇÃO NO USO DE MÁSCARAS
 A Assembleia Legislativa do Rio de

Janeiro (Alerj) aprovou na terça-feira (26),
o projeto que flexibiliza o uso de máscaras
no Estado do Rio, a partir de critérios
técnicos de avaliação da Secretaria Estadual
de Saúde. Caberá ainda a cada município a
decisão final, pois vale sempre o parâmetro
mais restritivo, segundo a proposta.

Os deputados aprovaram a alteração da
Lei 8.859, de junho do ano passado, que
obriga ao uso de máscaras respiratórias
como forma de conter a pandemia da covid-
19.  O presidente da Alerj, deputado André
Ceciliano (PT), disse que a Casa não estava
indo contra a ciência, pois a decisão final
ficará à cargo dos técnicos da Secretaria
de Estado de Saúde.

“Nós não estamos indo contra a ciência.
Estamos remetendo à Secretaria de estado
da Saúde. Pois já é hora. Mas vamos manter
em locais fechados. Nós acreditamos na
ciência e quem vai decidir é a ciência. A
política não vai intervir. Chegou a hora de
começarmos a pensar a flexibilização”, disse
Ceciliano

O líder do governo, deputado Márcio
Pacheco (PSC), defendeu o projeto na
íntegra e pediu a rejeição de emendas que
pediam aumento no percentual de vacinados
para liberar as máscaras. “É impossível 80%
da população [vacinada], pois não teríamos

80% no calendário vacinal. Peço voto
contrário à emenda. Todos os parâmetros
foram estabelecidos pela ciência”, disse
Pacheco.

O deputado Luiz Paulo (Cidadania)

considerou precipitado retirar as máscaras
ao ar livre, com um índice de apenas 65%
na capital. “A população abaixo de 12 anos
não pode se vacinar. Representa 17% da
população brasileira. No nosso estado, é

15%. Sobrou 85% da população. Digamos
que 5% não foi vacinado. De 65% para 80%,
sobrou 15%. O que é esperar mais 30 dias,
para ver se a epidemia vira endemia?”,
questionou Luiz Paulo.
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Critérios deverão ser definidos pela Secretaria de Estado de Saúde.
Medida é de de autoria do presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT)
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CAMPOS DOS GOYTACAZES - ITAPERUNA - RIO DAS OSTRAS -
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - TERESÓPOLIS - NOVA FRIBURGO

222222222299999-578899999-578899999-578899999-578899999-5788
www.casadosfiltrosrj.com.br

 Em I taperuna,  RJ ,  as  ações
referentes ao “Outubro Rosa” seguem com
uma sér ie  de  t rabalhos  e  ações  de
conscientização, tendo como objetivo
principal alertar às mulheres e à sociedade,
sobre a importância de prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer de mama .O
vice-prefeito Emanuel Medeiros, Nel,
representando o prefeito Alfredo Paulo
Marques Rodrigues, Alfredão, participou do
evento.

Além das ações realizadas no Centro de
Saúde Dr.  Raul Travassos e nas UBS
(Unidade Básica de Saúde), o Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS), situado no
Bairro Cehab, também vem realizando
ações de conscientização (foto abaixo).
Vale lembrar que o CAPS é uma unidade
especial izada em saúde mental ,  para
tratamento e reinserção social de pessoas
com transtorno mental grave e persistente.

“Deixo aqui um abraço do prefeito
Alfredão, que teve outros compromissos
para cumprir. E parabenizo a toda a equipe
do CAPS,  que vem trabalhando com
empenho e dedicação. Ações informativas
e educacionais são sempre muito bem-
vindas,  e  nós precisamos falar  sobre
prevenção. Parabéns a todos por esse
belíssimo trabalho”, diz o vice-prefeito.

Outro trabalho importante durante o mês
de outubro, vem sendo realizado pela
equipe do Centro de Saúde Dr.  Raul
Travassos, com a Campanha “Outubro
Rosa e Verde”. Além das ações referentes
à prevenção do câncer de mama, há uma
sér ie  de  a t iv idades  v isando a
conscientização sobre a sífilis.
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Mais de 20 milhões de vacinas foram aplicadas, e quase meio milhão de pessoas recebeu o reforço

ITAPERUNA: CAPS CEHAB PROMOVE
AÇÃO REFERENTE AO ‘OUTUBRO ROSA’

Todas as ações evidenciadas durante a
campanha estão disponíveis durante o ano
no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos. A
unidade conta  com prof iss ionais
qualificados que atendem pacientes durante

os  12 meses ;  rea l izando t rabalho de
acolhimento ,  a lém de  exames,  e
encaminhamento  médico,  quando
necessário. A equipe proporciona total
apoio aos pacientes.

Outras  informações  mais  sobre  a
campanha estão sendo disponibilizadas nas
redes sociais da Prefeitura Municipal de
Itaperuna.

Com informações: DECOM/taperuna/RJ
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 Pesquisa inédita do Serviço Social da
Indústria (Sesi) e do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai) divulgada
aponta que a grande maioria dos estudantes do
ensino médio (91%) têm interesse em cursar
ensino superior e (84%) têm interesse na
educação profissional. O levantamento ouviu
mil alunos de escolas da rede pública de São
Paulo e do Mato Grosso do Sul e da rede Sesi,
que já estão inseridos no currículo do novo
ensino médio. Também foram ouvidos mil
estudantes do currículo tradicional.

“Os jovens que estão no novo ensino médio
têm uma relação mais positiva, mais favorável
com a escola. Eles têm um maior otimismo com
o futuro profissional. Nos dois grupos de
estudantes, sejam os que estão no ensino médio
tradicional ou no novo ensino médio o desejo
de cursar o itinerário técnico profissional é
dominante para esses dois grupos,
demonstrando claramente que os jovens têm
uma preocupação significativa sobre alcançar
o primeiro emprego e a sua inserção
profissional", avaliou o diretor-geral do Senai e
diretor-superintendente do Sesi, Rafael
Lucchesi.

A pesquisa mostrou ainda que estudantes
do novo ensino médio avaliam o modelo como
positivo, estão mais satisfeitos com a escola e
otimistas com o futuro profissional.

"Essa pesquisa é interessante e inédita
porque ela vai conversar com jovens, os
estudantes que estão no ensino médio, seja ele
tradicional ou o novo ensino médio. A avaliação
desse novo ensino médio, qual a relação que
eles têm com a escola e como eles enxergam o
seu futuro profissional", explicou Lucchesi. A
pesquisa foi realizada pelo Instituto FSB
Pesquisa.

Entre as mudanças estabelecidas na
reforma, a integração da Formação Técnica e
Profissional (FTP) e a inclusão de atividades
voltadas para o projeto de vida do estudante
são as mais bem avaliadas. Para 73% desses
estudantes, o potencial do novo ensino médio
para melhorar a qualificação profissional do
Brasil é grande ou muito grande.

Mercado de trabalho - O levantamento
mostrou ainda que a preocupação dos
estudantes com a necessidade de trabalhar e a
falta de interesse ameaçam a continuidade dos
estudos. Para boa parte dos entrevistados, o
trabalho informal é realidade. Por outro lado,
os estudantes do ensino médio tradicional, a
insatisfação com a metodologia de ensino seria
um motivo para sair da escola, problema que
não foi reportado pelos estudantes do novo
ensino médio.

“Hoje a escola prepara exclusivamente para
os exames de ingresso na universidade, sendo
que o acesso dos jovens de 18 a 24 anos ao
ensino superior ainda é muito restrito, apenas
23,8% dessa faixa etária. O novo ensino médio
e a formação profissional surgem nesse Levantamento ouviu mil alunos de escolas da rede pública de São Paulo e do Mato Grosso do Sul e da rede Sesi
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PESQUISA MOSTRA PREOCUPAÇÃO DE
ESTUDANTES COM MERCADO DE TRABALHO
Alunos avaliam o modelo do novo ensino médio como positivo

contexto para dar identidade social e
oportunidades ao estudante que não ingressa
direto no ensino superior, deseja ou precisa
entrar no mercado de trabalho e não consegue
por não ter qualificação”, apontou Lucchesi.

Precisar trabalhar é o principal motivo para
cerca de um terço dos estudantes cogitarem
deixar a escola. A insatisfação com a

metodologia de ensino (6%), aparece apenas
para os estudantes do modelo tradicional. Dos
estudantes ouvidos, 17% dos alunos do modelo
tradicional já consideraram deixar a escola,
enquanto, entre os estudantes do novo ensino
médio, o percentual é de 13%.

Para 35% dos estudantes ouvidos
empreender será mais atraente no mercado de

trabalho no Brasil. Metade dos alunos (50%)
indica que ter emprego formal registrado em
carteira é outro ponto relevante. Segundo 28%
dos alunos entrevistados, a falta de experiência,
a  falta  de qualificação (17%)  e a falta de
oportunidade (12%) são os principais
obstáculos para um jovem conseguir emprego
no Brasil.
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