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Etapa vai beneficiar 2,7 milhões de pessoas e contempla 21 cidades. É o maior projeto socioambiental do país

 O Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro (TCE-RJ) emitiu parecer prévio contrário
à aprovação das contas de gestão de Itaperuna
referente ao ano de 2020. O acórdão sobre a
prestação de contas de Itaperuna apontou três
irregularidades na gestão do então prefeito
Marcus Vinícius de Oliveira Pinto.  Ao longo do
mandato, o ex-gestor incorreu em ações que, ao
término do exercício de 2020, totalizaram um
déficit de R$ 197.809.628,92. Outra
irregularidade constatada foi a assunção de
obrigação de despesa que não pôde ser cumprida
dentro do período, ocasionando indisponibilidade
de caixa no montante de R$ 194.101.657,33.
Acumulando duas reprovações por parte do
TCE/RJ, Marcus Vinicius também foi alvo de
investigações do Ministério Público durante sua
gestão e responde a ações judiciais, inclusive por
improbidade administrativa. PÁGINA 7

TCE/RJ: CONTAS DE ITAPERUNA
COM PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO

Ao longo do mandato, Dr. Vinícius, segundo relatório do TCE/RJ, incorreu em ações
que, ao término do exercício do ano de 2020, totalizaram um déficit de R$ 197.809.628,92

 O Governo do Estado do Rio lançou o edital da
fase 2 de concessão de saneamento, em um evento
no Palácio Guanabara. O leilão está programado
para ser realizado no dia 29 de dezembro. Os
municípios que integram o bloco são: Bom Jardim,
Bom Jesus do Itabapoana, Carapebus, Carmo,
Itaguaí, Itatiaia, Macuco, Natividade, Paracambi,
Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras, Rio de
Janeiro (Zona Oeste/AP-5), São Fidélis, São José
de Ubá, Sapucaia, Seropédica, Sumidouro, Trajano
de Moraes e Vassouras. Este é o maior projeto
socioambiental do país e, nesta nova etapa, vai
garantir a universalização dos serviços de
saneamento para mais 21 municípios e 2,7 milhões
de pessoas. PÁGINA 7

FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET

UBÁ, NATIVIDADE E BOM JESUS NA FASE 2 DA
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

PÁGINA 4

BRASIL: MINISTÉRIO LANÇA
NOVA VERSÃO DO ID JOVEM
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MG: INVESTIGADO E
ACUSADO DE ABUSO

SEXUAL, PADRE É
AFASTADO DE IGREJA

PELO 2º ANO CONSECUTIVO CONTAS DE GESTÃO DO EX-PREFEITO
DR. VINÍCIUS É REPROVADA PELO ÓRGÃO DE CONTROLE DO ESTADO
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LINHAS DE CRÉDITO
DO SUPERARJ ULTRAPASSAM A

MARCA DE R$ 160 MILHÕES

PÁGINA 3

ABERTA A PRIMEIRA
FASE DA MATRÍCULA

2022 PARA A REDE
ESTADUAL DE ENSINO
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
PARA REDUÇÃO CAPITALSOCIAL DA CLÍNICA

MÉDICA LAÍS MOZZER LTDA.
Aos oito dias do mês de novembro de 2021, eu Laís

Mozzer Alvim Jardim, brasileira, médica, portadora do
CPF 135.806.197-13, única titular da CLÍNICA MÉDICA
LAÍS MOZZER LTDA, CNPJ 27.767.626/0001-84, decidi
reduzir o valor das minhas quotas de capital social devido
a extinção da obrigatoriedade de capital mínimo, já que
a Lei 14.195 extinguiu a EIRELI.A reunião encerrou-se,
sendo por mim, LAÍS MOZZER ALVIM JARDIM, lavrada
a ata, sendo lida, conferida e rubricada por todos os
presentes.

Itaperuna/RJ, 08 de novembro de 2021.
LAÍS MOZZER ALVIM JARDIM

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
publicou uma nota na qual alerta sobre os protocolos sanitários
que devem ser seguidos por viajantes em cruzeiros. Nela são
apresentados os principais requisitos para embarque nesses
navios cuja atividade foi retomada recentemente, com a
publicação da Portaria Interministerial 658 de 2021.

Com a retomada, coube à Anvisa a definição dos protocolos
sanitários para a atividade, de forma a reduzir os riscos de
contaminação e a disseminação do vírus da covid-19 nos
cruzeiros. “Todos os viajantes devem observar atentamente
as regras, documentos e prazos necessários para que tenham
o embarque autorizado pelas empresas, que são responsáveis
por garantir o cumprimento das normas”, diz a nota.

Segundo a agência, pelo menos 25 passageiros de navios
de cruzeiro não puderam embarcar desde o último dia 5 porque
não comprovaram ter recebido a vacinação completa contra
covid-19 ou por não cumprirem o período de 14 dias que é
necessário para a vacina gerar imunização no corpo humano.

Esse prazo de 14 dias é definido pelo Programa Nacional
de Imunizações como necessário para se atingir a melhor
imunização. Para fins de comprovação, é indispensável a
apresentação do Certificado Nacional de Vacinação contra
Covid-19.

Ainda entre os requisitos para embarque está a obrigação
de apresentação de teste do tipo RT-PCR negativo feito até
72 horas antes do embarque ou de teste de antígeno feito até
24 horas antes do embarque; e o preenchimento de formulário
contendo informações sobre as condições de saúde do viajante.

“Esse formulário deve ser apresentado por todos os
passageiros, inclusive menores de idade e tripulantes. O
responsável pela embarcação é quem irá avaliar as
informações prestadas e poderá negar o embarque”, informa
a Anvisa.

Também deve ser feita testagem diária de 10% dos

ANVISA ALERTA SOBRE REQUISITOS
PARA EMBARQUE EM CRUZEIROS NO BRASIL

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Brasil: Anvisa alerta sobre requisitos para embarque em cruzeiros

passageiros a bordo e de 10% da tripulação. “Testes positivos
não poderão ser descartados por um segundo teste
(contraprova)”, diz a Anvisa.

Além disso, a lotação máxima da embarcação é limitada a
75% da capacidade de passageiros; e o espaçamento a bordo
deve ser de 1,5 metro entre grupos de viajantes (grupo familiar

ou grupo de pessoas que viajam juntas).
Toda a tripulação a bordo deverá fazer testagem semanal;

e, em casos suspeitos a bordo, as cabines devem ficar isoladas.
As embarcações devem ter também seus protocolos aprovados
previamente pela Anvisa, além de notificar diariamente a
situação de saúde abordo. Edição: Aline Leal

 A região Norte/Noroeste do Estado do Rio de Janeiro
apresenta condições propícias à exploração da viticultura, pelo
clima adequado à obtenção de safras que se alternam com a
época normal de produção, propiciando maior rentabilidade
econômica.

A Pesagro-Rio implantou um experimento em 2001, no
município de Miracema, com objetivo de avaliar cultivares de
uvas de mesa para produção na região. Mas em outros
municípios como Cardoso Moreira e Bom Jesus do Itabapoana
há registros de experiências exitosas na cultura da uva em
escala comercial.

REGIÃO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE COM
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À PRODUÇÃO DE UVA

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Em Miracema, foram testadas as cultivares Centennial
Seedles, Red Globe, Juliana, Miracema 1 e Niágara Rosada.
O porta-enxerto utilizado foi o IAC-766 Campinas. Foi realizado
o controle fenológico semanal e todas as avaliações quanto à
produção e qualidade de frutos, bem como o monitoramento
em relação à incidência de pragas e doenças.

A cultivar Niágara Rosada demonstrou um grande potencial
de produtividade e qualidade de frutos. As videiras começaram
a vegetar 14 dias após a poda, realizada em 17/08/2004,
atingindo o máximo de vegetação aos 21 dias e o período de
colheita iniciou-se aos 119 dias após a poda, estendendo-se
até 133 dias.

A duração do período poda-maturação para a uva colhida
com 15º Brix foi de 133 dias para as videiras da cultivar Niágara
Rosada, no município de Miracema-RJ, no ano de 2004. As
observações admitem obtenção de duas safras anuais, devendo
ser estabelecidas as épocas de poda em relação ao período de
comercialização.

Desde então surgiram várias outras cultivares, mas a
Niágara Rosada, por sua rusticidade e precocidade continua
sendo muito utilizada e é uma ótima opção para cultivo na
Região Noroeste do estado do Rio de Janeiro.

CARDOSO MOREIRA – A presença dos parreirais em
escala comercial em terras fluminenses é relativamente
recente. A iniciativa partiu do casal Antônio Brandão Figueira
e Maria Célia de Castro Juannes, proprietários do Sítio Pioneiro,
em Cardoso Moreira – Norte Fluminense, que iniciou o plantio
da uva há cerca de 8 anos. No início cultivou uva Itália, mas
com o tempo descobriu que a uva Rosada se adaptava melhor
e introduziu a espécie Niágara-rosada.

 Temos 9 mil pés distribuídos em quatro hectares, e
produzimos atualmente 10 quilos por planta, em duas safras.
Nosso objetivo é perseguir a meta de alcançar, até 2011, a
produtividade de 40 quilos, com manejo adequado, irrigação e
uso de fertilizantes, afirma Brandão.

BOM JESUS DE ITABAPOANA  – O americano
Edward Charles Mckenna também aposta no cultivo da uva.
Na propriedade localizada em Bom Jesus do Itabapoana –
Noroeste Fluminense, iniciou o plantio de 3.000 pés de uva
Niagara-rosada e uva Clara sem semente. A produtividade e a
rentabilidade alcançada na primeira safra, bem como a
facilidade de colocação do produto no mercado local, regional
e até mesmo em estado vizinho, segundo ele, servem de estímulo
a ampliação da lavoura.

– Com base nesses resultados, estamos analisando a
inclusão da cultura no Frutificar, que hoje já atende cerca de
10 espécies de frutas diferentes, como abacaxi, coco, banana
e pêssego – explica Mansur.

Região Norte e Noroeste Fluminense com
condições favoráveis à produção de uva em escala comercial
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 A S e c r e t a r i a  d e  E s t a d o  d e
Educação do Rio de Janeiro abriu na
quarta-feira, dia 10, o período da primeira
fase de matrícula para escolas da rede
Seeduc-RJ. São mais de mil unidades de
ens ino  es taduais  com opor tunidades
disponíveis.

A primeira fase de matrícula será para
os alunos que desejam ingressar na rede
e s t a d u a l ,  m u d a r  d e  e s c o l a  o u  q u e
perderam a  renovação .  O  prazo  das
inscrições vai até o dia 5 de dezembro.
Os interessados deverão acessar o site
M a t r í c u l a  F á c i l
( w w w. m a t r i c u l a f a c i l . r j . g o v. b r )  e
ver i f icar  a  ofer ta  de  escolas ,  sér ies ,
cursos  e  turnos  d isponíveis ,  como e
quando confirmar a matrícula na escola.

No ato da inscrição, o candidato pode
escolher, no mínimo, duas escolas de sua
preferência, sendo que é necessário ter
três opções na combinação de escola/
curso/série/turno.

A Seeduc-RJ esclarece que a primeira
fa se  da  ma t r í cu la  não  acon tece  po r
ordem de inscrição. Os estudantes são
a locados  obedecendo  aos  s egu in t e s
critérios do Estatuto da Criança e do
Adolescente, nesta ordem:

1  -  p r e f e r ê n c i a  p a r a  p e s s o a  c o m
deficiência; 2 - preferência para crianças
e adolescentes até 18 anos incompletos;
3  -  permanência  na  rede  públ ica  de
ensino; 4 - proximidade da residência; 5
- em caso de empate, a prioridade será
para o aluno mais novo.

No dia 20 de dezembro, o resultado da
alocação será divulgado no site Matrícula
Fácil. O responsável - ou o aluno maior
de 18 anos – deverá, então, comparecer
à escola, no período de 4 a 13 de janeiro
de 2022, e realizar a confirmação da
matr ícu la .  A Ficha  de  Conclusão  da
I n s c r i ç ã o  i n f o r m a  a  d o c u m e n t a ç ã o
necessária a ser apresentada no momento
da Confirmação de Matrícula na escola
onde o candidato for alocado.

Serviço/Primeira fase da Matrícula
Fácil 2022 - Período da primeira fase de

ABERTA A PRIMEIRA FASE DA MATRÍCULA
2022 PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Inscrições devem ser feitas pelo site Matrícula Fácil; mais de mil unidades estão com oportunidades disponíveis

matrícula: de 10 de novembro a 5 de
dezembro (www.matriculafacil.rj.gov.br)

R e s u l t a d o  d a  a l o c a ç ã o :  2 0  d e

d e z e m b r o  ( d i v u l g a ç ã o  n o  s i t e
www.matriculafacil.rj.gov.br)

Confirmação da pré-matrícula na

 O Governo do Estado repassou nesta
semana R$ 133 milhões para os 92 municípios
fluminenses. O depósito feito pela Secretaria
de Fazenda refere-se ao montante arrecadado
no período de 1º a 5 de novembro. Os valores
correspondem à distribuição de parte da
arrecadação dos tributos ICMS e IPVA às
administrações municipais.

O total depositado no mês de novembro
foi de R$ 205 milhões. Desde o início deste
ano, ao adicionar as cotas-parte e os repasses

GOVERNO DO ESTADO DO RIO REPASSA R$ 133
MILHÕES PARA AS 92 PREFEITURAS FLUMINENSES

relacionados às transferências federais e à
receita diretamente arrecadada pelo Estado, os
municípios receberam um total acumulado de
R$ 12,58 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
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.

escola: de 4 a 13 de janeiro de 2022 (em
d i a  e  h o r á r i o  i n f o r m a d o s  n o
www.matriculafacil.rj.gov.br)
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Beneficiários terão transporte coletivo com desconto

BRASIL: MINISTÉRIO LANÇA
NOVA VERSÃO DO ID JOVEM

 O aplicativo do programa Identidade
Jovem (ID Jovem) ganha novas funcionalidades
a desde o dia 10. Já disponível no site e para
sistemas Android e IOS, a nova versão gratuita
do software conta com espaço para notícias e
informações sobre cursos de capacitação e
políticas públicas de interesse dos beneficiários
da iniciativa federal.

Instituída por meio do Estatuto da Juventude
(Lei nº 12.852, de 2013) e lançada em março de
2016, a Identidade Jovem é um documento que
facilita que jovens de 15 a 29 anos de idade, com
renda familiar de até dois salários mínimos,
paguem meia-entrada em eventos artísticos,
culturais e esportivos ou usem o transporte
coletivo interestadual gratuitamente ou com
descontos. Os detentores de uma ID Jovem
validada também têm direito à isenção da taxa
de emissão da carteira estudantil.

Com as inovações apresentadas hoje, o
aplicativo também permitirá o armazenamento
de mais de uma carteirinha por aparelho; a
inserção de foto; a geração de QR Code [código
de barras, ou barramétrico, bidimensional, que
pode ser facilmente escaneado usando a maioria
dos telefones celulares equipados com câmera];
a ativação de notificações e a validação da ID
Jovem por empresários.

Além disso, a ferramenta passará a contar
com um serviço de atendimento ao usuário (“fale
conosco”) e uma área onde será possível acessar
informações sobre cursos e questões do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem) de anos
anteriores.

Cadastro Único - Segundo o Ministério da
Mulher, Família e Direitos Humanos, cerca de
2,3 milhões de jovens emitiram a ID Jovem desde
o lançamento do programa, há pouco mais de
cinco anos. Para aderir ao programa, é necessário
estar inscrito no Cadastro Único (CADÚnico)
do governo federal, e ter atualizado as
informações disponibilizadas ao cadastro há pelo
menos 24 meses. Não é necessário ser estudante
para garantir o benefício.

Durante a apresentação das novidades, a
ministra da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, Damares Alves, disse que a intenção
era ter disponibilizado antes a nova versão do
aplicativo.

“Mas esbarramos em questões
orçamentárias e pandemia, e, ainda assim,
fizemos outras grandes entregas”, afirmou a
ministra, ao citar iniciativas como o aplicativo
‘SABE – conhecer, aprender e proteger’,
desenvolvido para tornar o Disque 100 mais fácil
de ser usado por crianças e adolescentes, e dois
novos aplicativos que o ministério apresentará
nos próximos dias e que empregam a tecnologia
na busca por pessoas desaparecidas, e apontar
a necessidade de mais verbas para sua pasta.

“A gente tem que ficar usando de criatividade
para fazer a política da juventude. Acho que está
na hora de mudarmos isto. E o Congresso
Nacional vai ter que vir com a gente, pois são
eles [os deputados e senadores] que aprovam o
Orçamento. Então, eles vão ter que vir e
entender que não vamos conseguir enfrentar a
dor na alma desses meninos sem dinheiro, sem
recursos. Nós vamos buscar parcerias, mas
também precisamos ter garantia de orçamento”,
salientou a ministra.

“Ontem, fui matéria de tudo que é jornal por
ter criticado o Orçamento da União para as
crianças, mas eu critiquei o histórico [das
propostas de orçamento anuais]. Porque se a
gente recebe R$ 1 bi, não pode transformá-lo
em R$ 10 bi – e eu queria R$ 10 bi para [investir
em ações públicas para] as crianças. Só que é

preciso obedecer a uma lógica e não se muda
isto de um ano para o outro. Com isso, o [atual]
orçamento da Secretaria Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente é de R$ 20 milhões
anuais para cuidar de 67 milhões de crianças e
adolescentes”, acrescentou Damares.

Presidente do Conselho Nacional de
Juventude (Conjuve), Marcos Barão disse que
o constante aprimoramento da ID Jovem é uma
forma de garantir a efetividade de direitos já
conquistados. “Lançar um novo aplicativo do ID

Jovem é, sem sombra de dúvidas, um avanço
importante, mas para que chegássemos até aqui
eu lembro que o debate sobre jovens como
sujeitos de direitos teve que se fazer presente
na agenda nacional, influenciando governos e o
Parlamento. Esta história de lutas tornou possível
chegarmos até aqui. E, neste sentido, a ID
Jovem, um dos direitos adquiridos com o Estatuto
da Juventude, surge como um sonho coletivo,
sonhado por muita gente. E passou por muitas
versões, por muitos desafios, precisa ser

fortalecido, melhorado”, comentou Barão,
fazendo coro à ministra ao endossar a
necessidade de mais recursos para a efetivação
da política nacional para a juventude. “Que isso
nos inspire a continuarmos avançando, a
fortalecer uma política de Estado, com
financiamento, com o Fundo Nacional da
Juventude, com um sistema que olhe para a
articulação nacional e olhando, sobretudo, para
as juventudes mais vulneráveis.” Edição:
Kleber Sampaio

MG: INVESTIGADO E ACUSADO DE ABUSO
SEXUAL, PADRE É AFASTADO DE IGREJA

 A Arquidiocese de Belo Horizonte decidiu,
na última terça-feira (9), afastar o padre José
Carlos Pereira, suspeito de abusar sexualmente
de mulheres em Santa Luzia, na região
metropolitana, de seus compromissos religiosos.
Até o momento, pelo menos quatro vítimas
denunciaram o pároco da igreja do Bairro São
Benedito para a Polícia Civil, sendo que uma delas
alega que os abusos se repetiram cerca de 50
vezes. Outras mulheres prometeram formalizar
a queixa nos próximos dias.

“Em respeito à dignidade de cada pessoa, a
Cúria Metropolitana decide pelo afastamento do
sacerdote, até que seja concluído o processo
legal”, informou a nota oficial.

De acordo com o comunicado, “desde que
tomou ciência das denúncias, a Arquidiocese de
Belo Horizonte procurou agir com rapidez, mas
com prudência, se inteirando do processo, em
diálogo com as instâncias oficiais, o que exige
respeito a prazos de instituições e agentes do
direito. Dialogou também com o sacerdote e com
a comunidade paroquial”.

“A Arquidiocese de Belo Horizonte confia
que a justiça prevalecerá”, acrescentou a
instituição, que já havia dito que Pereira fora
afastado, mas depois recuou da decisão.

O caso está sendo investigado pela Delegacia
Especializada de Atendimento à Mulher, em Santa
Luzia, e, segundo a Polícia Civil, o inquérito
tramita em sigilo.

No entanto, as mulheres alegam que o padre
falava constantemente de suas roupas,
ressaltando que blusas e saias estavam curtas,
e, na ocasião, porém, ele apalpava o corpo delas.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Padre José Carlos Pereira é afastado de igreja em MG
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 O ministro Alexandre de Moares, do
Supremo Tr ibunal  Federa l  (STF) ,
determinou o afastamento de Roberto
Jefferson da presidência do PTB (Partido
Trabalhista Brasileiro) por pelo menos seis
meses.

“Determino a imposição de medida
cautelar  consistente na suspensão de
Roberto Jefferson Monteiro Francisco do
exercício da função de presidente do
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) pelo
prazo inicial de 189 dias”, afirma Moares
em um trecho da decisão.

O pedido analisado por Moraes foi feito
por parlamentares filiados ao partido. Eles
apontam uma suspei ta  de  desvio  de
recursos públicos do fundo partidário gerido
pelo ex-deputado Roberto Jefferson.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Roberto Jefferson é afastado da presidência do PTB por Alexandre de Moraes

POLÍTICA: ROBERTO JEFFERSON
É AFASTADO DA PRESIDÊNCIA DO PTB

 Embora a chegada da  família
Bolsonaro ao PL seja motivo de festa no
partido, o movimento pode embaralhar as
peças cuidadosamente encaixadas por
Cláudio Castro (foto) na construção de sua
candidatura a um novo mandato. Vice em uma
chapa de direita, desde sua ascensão ao
poder, o governador levou o Palácio
Guanabara em direção ao centro. Além da
própria legenda, fazem parte de seu primeiro
escalão fil iados a legendas com
presidenciáveis próprios.

Estão no secretariado o PDT de Ciro
Gomes, com Thiago Pampolha; o MDB de
Simone Tebet, com Vinícius Farah e Gustavo
Tutuca; o PSDB de Eduardo Leite e João
Doria, com Max Lemos; e o Podemos de
Sérgio Moro, com Patrique Welber. Isso sem
contar a influência do presidente da
Assembleia Legislativa, André Ceciliano
(PT). Por enquanto, o momento é de espera
— até porque o jogo está longe de começar.
Mas não há dúvidas de que o delicado
equilíbrio tem hora para acabar. A questão é
o quando.

Música no “Fantástico” e tapete
vermelho - No partido de Valdemar da Costa
Neto, tem gente dizendo que vai pedir música
no “Fantástico”. Já são dois senadores
fluminenses nos quadros da legenda, Carlos
Portinho e Romário — e a tendência é que o
Zero Um, Flávio Bolsonaro, também se junte
ao PL. A caneta do diretório continua com
Altineu Côrtes, mas o clã presidencial,
obviamente, tem tapete vermelho. Com as
portas abertas à tropa de choque
bolsonarista, o pessoal aposta que vai
conquistar até 50% mais cadeiras nos
parlamentos federal e estadual.

OS PRATOS NA
BALANÇA DE

CASTRO, COM A
CHEGADA DE

BOLSONARO AO PL

Cláudio Castro (PL)

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

 O Ins t i tu to  GERP in i c iou  por
Niterói a série de pesquisas regionais em
nove áreas do Estado do Rio para avaliar
o  p o t e n c i a l  d o s  p r é - c a n d i d a t o s  a
g o v e r n a d o r  e m  d i f e r e n t e s  r e d u t o s
eleitorais. Nesta primeira avaliação, o
ex-prefeito Rodrigo Neves é apresentado
c o m o  a  p r e f e r ê n c i a  d e  6 6 %  d o s
entrevistados e registra o mais baixo
índice de rejeição, com 13%.

Ele é também o mais conhecido entre os
entrevistados, com 95%, seguido por Marcelo
Freixo, do PSB (80%); pelo governador
Cláudio Castro, do PL (61%) e o presidente
da OAB, Felipe Santa Cruz (37%).

Num dos cenários é incluído o nome
d o  g e n e r a l  H a m i l t o n  M o u r ã o  c o m o
candidato a governador, situação em que
R o d r i g o  N e v e s  c a i  d e  6 0 %  n a
p r e f e r ê n c i a  p a r a  5 8 %  e  o  v i c e -
presidente, membro do PRTB, situa-se no
segundo lugar com 19%. Em terceiro
vem Marcelo  Fre ixo (16%),  Cláudio
Castro(6%) e Felipe Santa Cruz (1%),
não tendo sido pontuado o deputado Paulo
Ganime, do Novo.

N a  a v a l i a ç ã o  d e  r e j e i ç ã o  d o s
pesquisados, o nome do general Hamilton
Mourão, recebeu 27% de manifestações
contrárias à sua candidatura. Os índices
de rejeição prosseguem com 24% para o
deputado Federal Marcelo Freixo; 17%
para o governador Cláudio Castro; 15%
para Felipe Santa Cruz e 13% para o
deputado Paulo Ganime.

A pesquisa  aponta  que 72% dos
entrevistados aprovam a administração do
prefeito Axel Grael. Já o governador Cláudio
Castro tem 13% de aprovação e 34% de
rejeição. Os niteroienses que deram maciça
vitória a Jair Bolsonaro, em 2018, e agora
tem apenas 30% aprovando o seu governo,
contra 62% que desaprovam.

O presidente do GERP, Gabriel Pazos,
destacou a importância das pesquisas
regionalizadas e disse que o trabalho

Rodrigo Neves lidera corrida para o Governo do Estado do RJ em Niterói

RODRIGO NEVES LIDERA CORRIDA
PARA O GOVERNO DO ESTADO EM NITERÓI

começou por Niterói porque os principais
candidatos a governador têm um alto
índice de conhecimento pela população.

A margem de erro da pesquisa é de
3,5 pontos percentuais.

FONTE: A TRIBUNA

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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 As linhas de crédito do programa
SuperaRJ ultrapassaram, na última semana, a
marca de R$ 160 milhões em créditos destinados
a mais de 13 mil negócios fluminenses. A Agência
de Fomento do Estado do Rio (AgeRio),
responsável por avaliar e conceder os
empréstimos, liberou cerca de R$ 46 milhões em
recursos para MEIs (Microempreendedores
Individuais), profissionais autônomos e informais,
e mais de R$ 114 milhões para micro e pequenas
empresas de todos os 92 municípios.

Crédito permite reabertura do negócio
Desde 2012, Helenice de Andrade é dona do

Espaço Helenice Anibal, em Volta Redonda. Por
conta da pandemia da Covid-19, o
estabelecimento foi fechado durante três meses
em 2020. Depois de se inscrever no SuperaRJ e
receber o crédito, a empresária reabriu o seu
negócio.

- Reinaugurei a minha clínica assim que o
crédito foi liberado e acabei triplicando o meu
faturamento. Agora, estou expandindo o meu
negócio com a abertura de mais uma sala, além
de ter um bom estoque para desenvolver minhas
atividades. Tudo isso graças ao SuperaRJ -
contou.

Créditos de até R$ 50 mil
As cidades fluminenses que mais tiveram

contratos aprovados foram Rio de Janeiro,
Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo,
Niterói, Belford Roxo, Magé, Nova Friburgo, São
João de Meriti e Volta Redonda.

- É muito gratificante encontrarmos o
resultado positivo do programa nas ruas, na vida
do cidadão, que nos conta sua história de
superação - afirmou o secretário de
Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah.

O programa oferece linhas de crédito com juro
zero de até R$ 5 mil, para MEIs e profissionais

Mais de 13 mil empreendedores fluminenses foram apoiados pela Agência de Fomento do Estado do Rio

FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET

LINHAS DE CRÉDITO DO SUPERARJ
ULTRAPASSAM A MARCA DE R$ 160 MILHÕES

autônomos e informais, e de até R$ 50 mil, para
micro e pequenas empresas. O novo recorde do
Supera RJ também é um dos fatores que contribuíram
para mais um resultado histórico da AgeRio.

- Ultrapassamos os R$ 160 milhões em
créditos no Programa Supera RJ ao mesmo

tempo em que alcançamos um marco histórico
na AgeRio, com mais de 14.800 clientes
atendidos somente em 2021. Em 10 meses
conquistamos um resultado inédito desde a
criação da AgeRio, em 2002. Esse resultado
significativo só ocorre porque o time do fomento

acredita na atual gestão e há total
comprometimento dos funcionários da AgeRio
em ampliar a oferta de crédito para
microempreendedores, autônomos, informais e
demais segmentos e portes - declarou o
presidente da AgeRio, André Vila Verde.
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 O Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro (TCE-RJ) emitiu parecer prévio contrário
à aprovação das contas de gestão de Itaperuna
referente ao ano de 2020. O número relativo à
prestação de contas do exercício de 2020 foi
apreciado na sessão plenária de 27 de outubro e
vai ser encaminhada à Câmara de Vereadores
de Itaperuna, onde será avaliada em definitivo. O
acórdão sobre a prestação de contas de Itaperuna
apontou três irregularidades na gestão do então
prefeito Marcus Vinícius de Oliveira Pinto.

Ao longo do mandato, o ex-gestor incorreu
em ações que, ao término do exercício de 2020,
totalizaram um déficit de R$ 197.809.628,92.
Outra irregularidade constatada foi a assunção
de obrigação de despesa que não pôde ser
cumprida dentro do período, ocasionando
indisponibilidade de caixa no montante de R$
194.101.657,33. Por fim, Itaperuna realizou
apenas parcialmente a transferência patronal ao
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS),
concorrendo para o não atingimento do seu
equilíbrio financeiro e atuarial.

O acórdão, no entanto, indicou que 25,21%
das receitas de impostos e transferências foram
destinados à manutenção e desenvolvimento do
Ensino, respeitando, assim, o mínimo
estabelecido pela Constituição Federal. Na
Saúde, verificou-se que o município aplicou
17,82% dessas receitas em ações e serviços
públicos de Saúde, cumprindo a aplicação mínima.
Foram registradas ainda 17 impropriedades, 20
determinações e uma recomendação.

Exercício de 2019 – Acumulando duas
reprovações por parte do TCE/RJ, Marcus
Vinicius também foi alvo de investigações do
Ministério Público durante sua gestão e responde
a ações judiciais, inclusive por improbidade
administrativa.

A prestação de contas da Prefeitura de
Itaperuna relativa ao ano de 2019 foi apreciada
pelo TCE/RJ em três momentos. O primeiro,
referente ao período de 1º de janeiro a 21 de
março, o segundo,  de 22 de novembro e 31 de

TCE/RJ: CONTAS DE ITAPERUNA
COM PARECER PRÉVIO CONTRÁRIO

Ao longo do mandato, Dr. Vinícius, segundo relatório do TCE/RJ, incorreu em ações
que, ao término do exercício do ano de 2020, totalizaram um déficit de R$ 197.809.628,92

PELO 2º ANO CONSECUTIVO CONTAS DE GESTÃO DO EX-PREFEITO
DR. VINÍCIUS É REPROVADA PELO ÓRGÃO DE CONTROLE DO ESTADO
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dezembro, de responsabilidade de Dr. Vinícius,
e o terceiro, de 22 de março a 21 de novembro,
período em que o então vice-prefeito, Paulo
Rogério Bandole Boechat (Rogerinho) esteve à
frente do Governo Municipal.

O TCE/RJ constatou que durante o exercício

de 2019, foram descumpridas regras de gestão
previdenciária, com a Prefeitura tendo retido
R$ 1.081.901,52 das contribuições dos
servidores para a previdência própria, e deixou
de recolher R$ 6.826.636,56, “relacionados à
contribuição previdenciária da parte patronal”,

irregularidade que que o então prefeito Marcus
Vinícius voltou a cometer no ano de 2020.

A redação do Jornal O Itaperunense tentou
contato com Dr. Vinícius e até o fechamento
desta matéria não obteve êxito.

Com informações: TCE/RJ

 O Governo do Estado do Rio de Janeiro
lançou o edital da fase 2 de concessão de
saneamento, em um evento no Palácio
Guanabara, em Laranjeiras, Zona Sul carioca.
Este é o maior projeto socioambiental do país
e, nesta nova etapa, vai garantir a
universalização dos serviços de saneamento
para mais 21 municípios e 2,7 milhões de
pessoas. O documento está disponível no site
www.concessaosaneamentorj2021.rj.gov.br. A
cerimônia contou com a presença do secretário
de Estado da Casa Civil, Nicola Miccione, o
secretário de Estado de Infraestrutura e Obras,
Max Lemos, e o diretor do BNDES, Fábio
Abrahão. Na segunda fase, serão cerca de R$
4,7 bilhões em investimentos que, somados com
as outorgas, vão gerar aproximadamente R$
7,3 bilhões em impactos na economia do estado
durante os 35 anos de concessão.

O leilão está programado para ser realizado
no dia 29 de dezembro. Os municípios que
integram o bloco são: Bom Jardim, Bom Jesus
do Itabapoana, Carapebus, Carmo, Itaguaí,
Itatiaia, Macuco, Natividade, Paracambi,
Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Rio das Ostras, Rio
de Janeiro (Zona Oeste/AP-5), São Fidélis, São
José de Ubá, Sapucaia, Seropédica, Sumidouro,
Trajano de Moraes e Vassouras.

- Além dos investimentos, esta nova fase
da concessão amplia os impactos sociais do
projeto. Se antes o bloco tinha sete municípios
e 1,9 milhão de pessoas beneficiadas, agora
ampliamos para 21 municípios e 2,7 milhões de
cidadãos. Estamos resgatando o respeito e a
confiança no Estado do Rio de Janeiro.
Investimentos importantes estão sendo feitos. Etapa vai beneficiar 2,7 milhões de pessoas e contempla 21 cidades
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UBÁ, NATIVIDADE E BOM JESUS NA FASE 2 DA
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

A concessão de saneamento está provocando
uma verdadeira revolução no nosso estado -
afirmou o secretário de Estado da Casa Civil,
Nicola Miccione.

O novo edital
 A nova modelagem prevê R$ 4,73 bilhões

de investimentos nos 21 municípios para
universalizar os serviços, beneficiando
diretamente a população. O valor da outorga
mínima é de R$ 1,16 bilhão, com um total de
R$ 1,5 bilhão de outorga variável para os
municípios em 35 anos. Além disso, também
estão previstos R$ 23,6 bilhões de investimentos
em operação e manutenção ao longo de 35
anos.

Outro ponto importante do edital é que não
haverá aumento real da tarifa atual da Cedae.
A tarifa social, que hoje alcança 13 mil pessoas,
chegará a 136 mil pessoas. Com o novo projeto
a expectativa é de geração de 4,7 mil empregos
diretos e indiretos.

O documento também estipula investimentos
mínimos para o Rio Guandu, de R$ 1,1 bilhão nos
cinco primeiros anos, para reduzir a poluição na
bacia. Além de investimentos de R$ 354 milhões
em favelas não urbanizadas na AP5 (parte da Zona
Oeste do Rio), com obrigatoriedade da
continuidade da prestação do serviço.

Os números do projeto nas duas fases
Somadas com as 10,3 milhões de pessoas

dos blocos 1, 2 e 4, a universalização beneficiará,
até 2033, 13 milhões de pessoas em 49
municípios (74,3% da população do estado).
Nas duas fases, a concessão de saneamento
vai gerar cerca de R$ 85,6 bilhões em operação
e manutenção durante os 35 anos de concessão.
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