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MEC PRORROGA
PRAZO PARA

RENOVAÇÃO DE
CONTRATOS DO FIES

 Em Itaperuna, a Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer oferece aulas gratuitas de xadrez,
nas dependências do Centro Poliesportivo. As
aulas acontecem terça-feira de 08h às 11h; e das
14h às 17h. Quarta, quinta e sexta-feira, os
encontros são realizados das 14 às 17h. As aulas
são oferecidas para jogadores, a partir dos 7 anos.
Para obter outras informações sobre a prática do
xadrez é necessário ir à Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, nas dependências do Centro
Poliesportivo de segunda a sexta-feira, das 08h
às 17h. O Centro Poliesportivo de Itaperuna está
situado na Rua Luiz Carlos Ferreira Tirado, 148,
Cidade Nova. PÁGINA 6

PÁGINA 7

BRASIL:
WHATSAPP DEIXA
DE FUNCIONAR EM

CELULARES ANTIGOS

PÁGINA 4

Itaperuna/RJ: Secretaria de Esporte da PMI oferece aulas gratuitas de xadrez
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 O Ministério da Educação disponibilizou a

consulta dos locais de prova para os estudantes
que vão participar do Enade 2021 que já
preencheram o questionário do estudante. A
avaliação será feita no dia 14 de novembro, e
corresponde à edição 2020 do exame, que não
foi realizada por causa da pandemia. A prova
que avaliará o ano de 2021 deve ser aplicada no
início de 2022. O Enade é uma avaliação do
rendimento dos concluintes dos cursos de
graduação em todo o país, que considera os
conteúdos programáticos previstos nas diretrizes
curriculares dos cursos aprovados pelo MEC.
Cada edição da prova avalia cursos de uma
determinada área do conhecimento, e a inscrição
é obrigatória. PÁGINA 3

APERIBÉ: INEA REALIZA
SOLTURA DE LOBO-GUARÁ

Exame agendado para 14 de novembro corresponde à edição 2020 adiada em razão da pandemia

ITAPERUNA: AULAS GRATUITAS
DE XADREZ NO POLIESPORTIVO
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GOVERNO DO RIO PODERÁ INTEGRAR
CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

 Os consórcios públicos intermunicipais de saúde
poderão contar, a partir de agora, com a participação do
Governo do Estado do Rio. É o que prevê a Lei 9.447,
sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no
Diário Oficial de quinta-feira (4). Na prática, a iniciativa
amplia e fortalece o atendimento à população fluminense.

O texto indica que,  nos casos de consórcios já
constituídos, a participação do estado será formalizada
mediante celebração de termos aditivos aos respectivos
protocolos de intenções e contratos.

O Poder Executivo encaminhará à Assembleia
Legislativa cópia dos contratos de rateio e eventuais termos

aditivos em até 60 dias após a celebração.
A compra de medicamentos pelos consórcios

intermunicipais se dará sob o Regime de Registro de Preços,
como estabelece a Lei 4.928 de 2006 (que instituiu o
Sistema Estadual de Compra de Medicamento Hospitalar).
Enquanto não for implantado o Registro de Preços de
Medicamento Hospitalar,  poderá ser  ut i l izado,
preferencialmente, o Sistema de Registro de Preços da
União.

Os contratos de consórcio público dos quais o Estado do
Rio de Janeiro fará parte serão publicados no Diário Oficial
e ficarão disponíveis no Portal da Transparência.

Lei vai fortalecer o atendimento à população fluminense

FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET

MEC PRORROGA PRAZO PARA
RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DO FIES

 O Ministério da Educação publicou no Diário Oficial
da União do dia 5, portaria que prorroga, para 31 de dezembro,
o prazo para a renovação semestral dos contratos de
financiamentos concedidos pelo Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies), simplificados e não simplificados, do 1º e
2º semestres de 2021.

Os aditamentos de renovação semestral devem ser feitos
por meio do Sistema Informatizado do Fies (SisFIES),
disponível na página eletrônica do Ministério da Educação.

A prorrogação do prazo tem por objetivo garantir que
todos os estudantes possam realizar os aditamentos neste
período de pandemia de covid-19.

No caso de aditamento não simplificado, quando há
alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador
por exemplo, o estudante precisa levar a documentação
comprobatória ao banco para finalizar a renovação. Já nos
aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a
partir da validação do estudante no sistema.

Os contratos do Fies devem ser  renovados

semestralmente. O pedido de aditamento é feito inicialmente
pelas instituições de ensino e, em seguida, os estudantes
devem validar as informações inseridas pelas faculdades
no SisFies.

O Fies é o programa do governo federal que tem como
meta facilitar o acesso ao crédito para financiamento de
cursos de ensino superior oferecidos por instituições
privadas.

Criado em 1999, ele é ofertado em duas modalidades
desde 2018,  por meio do Fies e  do Programa de
Financiamento Estudantil (P-Fies). O primeiro é operado
pelo governo federal, sem incidência de juros, para
estudantes que têm renda familiar de até três salários
mínimos por pessoa. O percentual máximo do valor do curso
financiado é definido de acordo com a renda familiar e os
encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino.

O P-Fies funciona com recursos dos fundos
constitucionais e dos bancos privados participantes, o que
implica cobrança de juros. Edição: Graça Adjuto

Prazo agora vai até 31 de dezembro
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 A Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj)
lançou na quarta-feira, dia 3, o edital Retomada
Cultural RJ 2. A iniciativa faz parte do Pacto
Cultural RJ, que visa estimular o fomento à
cultura em todo território fluminense. Serão
selecionadas 800 produções com total de R$
40 milhões de investimento.

- Esta é mais uma ação para auxiliar a
cultura fluminense, que foi duramente
prejudicada durante a pandemia. Agora, com a
retomada gradativa das atividades, o setor da
economia criativa volta às apresentações e, com
isso, a geração de emprego e renda - disse o
governador Cláudio Castro.

O Retomada Cultural RJ vai premiar
projetos no valor de R$ 50 mil para ações nas
áreas culturais de música, dança, teatro, circo,
audiovisual, leitura e literatura, museu e
memória, patrimônio cultural, artes plásticas e
visuais, moda e gastronomia. A Secretária de
Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio
de Janeiro, Danielle Barros, afirmou que os R$
40 milhões do Retomada Cultural RJ vão
garantir investimento em todo setor produtivo
da arte.

- A cultura foi o grande remédio da
população no período de isolamento social, com
a arte apoiando a todos neste momento tão
difícil que vivemos. Agora, estamos tratando
da retomada das apresentações e do
investimento nos artistas e companhias com este
aporte histórico no fomento cultural do estado
do Rio - afirmou.

Foco nos 200 anos da Independência do
Brasil - O edital Retomada Cultural RJ será
dividido em duas categorias. Na Categoria A
serão aceitas ações presenciais de circulação
de obras artísticas e produções culturais já
produzidas, estreadas ou inéditas a serem
realizadas no Estado do Rio de Janeiro; podendo
ser circulação de espetáculos, apresentações,
performances, shows, mostras, festivais,
exposições, instalações, exibições e eventos.

SECRETARIA DE CULTURA ABRE EDITAL DE
R$ 40 MILHÕES PARA PROJETOS ARTÍSTICOS

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

'Retomada Cultural RJ' vai premiar 800 ações artísticas em todo território fluminense

Já a Categoria B será voltada para projetos
relacionados ao Bicentenário da Independência
do Brasil. Os projetos aceitos serão relacionados
a criação, desenvolvimento, elaboração e
produção de obras artísticas cuja temática faça
referência histórica-social à data, desde que a
proposta faça menção a valores, fatos reais,
momentos simbólicos, podendo ter conotação
histórica ou de memória cultural, referente ao

Bicentenário da Independência do Brasil.
Sobre as inscrições - Poderão inscrever-

se no edital Retomada Cultural RJ 2 pessoas
jurídicas, de direito privado, podendo ser
Microempreendedor Individual (MEI),
estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro, com
objeto cultural explicitado nos seus atos
constitutivos, diretamente responsável pela
concepção, promoção e execução do projeto

cultural, com efetiva existência e comprovada
atuação na área cultural há pelo menos dois
anos e que esteja regular adimplente com o
Estado do Rio de Janeiro e a Sececrj.

As inscrições estão sendo realizadas pelo
sistema Desenvolve Cultura, no site da
Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Rio de Janeiro desde a sexta-feira,
dia 5, e ficarão abertas por 45 dias.

 O Ministério da Educação disponibilizou
a consulta dos locais de prova para os
estudantes que vão participar do Enade 2021
que já preencheram o questionário do estudante.

Para consultar, basta acessar o Sistema
Enade e informar CPF e Senha. O aluno terá
acesso ao cartão de confirmação de inscrição,
com informações como local, data e horário da
prova.

A avaliação será feita no dia 14 de
novembro, e corresponde à edição 2020 do
exame, que não foi realizada por causa da
pandemia. A prova que avaliará o ano de 2021
deve ser aplicada no início de 2022.
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Todos os alunos devem preencher o
questionário do estudante até o dia 13, véspera
da prova. Ele é quem fornecerá as informações
para a montagem do perfil do estudante, e será
levado em conta para a avaliação da instituição
de ensino.

O Enade é uma avaliação do rendimento
dos concluintes dos cursos de graduação em
todo o país, que considera os conteúdos
programáticos previstos nas diretrizes
curriculares dos cursos aprovados pelo MEC.
Cada edição da prova avalia cursos de uma
determinada área do conhecimento, e a
inscrição é obrigatória.

Avaliação será feita no dia 14 de novembro

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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 A Cedae inaugurou na quarta-feira, dia
3, uma Agência Virtual onde o consumidor
poderá fazer todas as solicitações de serviços
em um único lugar (https://
agenciavirtual.cedae.com.br/). As ferramentas
estavam disponíveis pelo portal, mas se
tornaram mais funcionais, com tela de
interface responsiva que pode ser acessada
de qualquer dispositivo (celular ou
computador). A vantagem é que o cliente
passará a acompanhar o processo de sua
solicitação e será informado por e-mail sobre
o andamento de cada etapa, desde a abertura
do chamado até o encerramento.

Quando comunicar um vazamento de água
ou esgoto, por exemplo, se o cliente se
cadastrar, receberá uma mensagem da Cedae
informando até o momento em que o
vazamento foi reparado. A mudança, em
sintonia com o padrão ESG de gestão
(melhores práticas em governança,
responsabilidade social e respeito ao meio
ambiente), evita que o consumidor precise se
deslocar para ir até a uma das lojas da
companhia a fim de solicitar algum
atendimento.

De acordo com o diretor de Administração
da Cedae, Julio Urdangarin, nem todos os
serviços vão exigir cadastro:

- Para Segunda Via e Nada Consta, por
exemplo, não é necessário. Mas alguns
atendimentos exigem cadastro com a
finalidade de acompanhamento. O foco é na
usabilidade e boa performance. A seção traz
um espaço com notícias para o cliente, que
poderá ver com destaque se está em curso
alguma manutenção preventiva ou ficará
sabendo de alguma ação social ou ambiental
relevante. A Agência Virtual é o ponto de
partida para o acréscimo de mais serviços à
plataforma - explica o diretor que está à frente
da automação dos processos e modernização
da companhia.

A Agência Virtual terá capacidade para
fornecer o atendimento integral, mas as lojas
permanecem com serviço presencial. A Cedae

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Consumidor será avisado sobre cada etapa do andamento da solicitação

CLIENTE GANHA MAIS CONFORTO E SERVIÇOS
COM NOVA AGÊNCIA VIRTUAL DA CEDAE NO RJ

mantém um ou dois atendentes em cada
agência da nova concessionária, a Águas do
Rio; e as lojas nos demais bairros estão abertas
(veja aqui os endereços https://cedae.com.br/
localizador_agencias). A companhia não vai
encerrar o atendimento presencial, mas a
medida reduz a necessidade de o cliente ter
de sair de casa.

Serviço
Para fazer o cadastro, é necessário

informar nome, sobrenome, e-mail, telefone e

CPF (automaticamente você receberá dois e-
mails: um para confirmação e outro para criar
a sua senha de oito dígitos)

Confira abaixo os serviços que exigem
autenticação (para acompanhamento do
processo):

Alteração de Titularidade; Remanejamento
de Endereço; Contestação; Religação de
Água; Substituição de Hidrômetro; Falta de
Água; Vazamento de Água; Vazamento de
Esgoto; Alteração de Nome de Logradouro;

Inclusão de CPF/CNPJ; Alteração de
Vencimento;

Serviços que não exigem autenticação
(autoatendimento, sem necessidade de
acompanhamento);

Segunda Via de Conta;  Últimas Contas;
Nada Consta; Parcelamento na Pandemia;
Vazamento de Água Anônimo (se o cliente não
fizer questão de acompanhamento);
Vazamento de Esgoto Anônimo (se o cliente
não fizer questão de acompanhamento)

 O Instituto Estadual do Ambiente
(Inea), por meio do Parque Estadual do
Desengano (PED), participou da soltura de
uma fêmea adulta de lobo-guará
(Chrysocyum brachyurus) resgatada no
município de Aperibé, no Norte Fluminense.
O animal figura na lista dos ameaçados de
extinção e, recentemente, ficou ainda mais
famoso por estampar a nota de R$ 200.

O canídeo foi encontrado em uma
propriedade rural do município de Aperibé,
com as patas presas em um pé de jabuticaba.
O proprietário do local soltou o animal, o
colocou em uma casa e imediatamente
acionou a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, que entrou em contato com o
Núcleo de Estudos e Pesquisa em Animais
Selvagens (Nepas) da Universidade Estadual
do Norte Fluminense.

Jabuticaba, como foi apelidada, chegou ao
Nepas em estado de saúde precário. O animal
recebeu intensa atenção dos profissionais do
núcleo e, após sete meses internado, quatro
cirurgias, um implante na pata e sessões de
eletroacupuntura, saiu do local saudável e
com 3 kg a mais do que chegou. Durante todo
o tratamento, o lobo-guará comportou-se

RIO: INEA REALIZA A SOLTURA DE
LOBO-GUARÁ RESGATADO EM APERIBÉ

– É nosso papel enquanto órgão ambiental
oferecer todo apoio e garantir condições para
que a nossa biodiversidade seja preservada.
Esse caso foi a prova de um trabalho em
conjunto que fez toda a diferença – destaca
o secretario de Estado do Ambiente e
Sustentabilidade, Thiago Pampolha.

Sobre a espécie
O Brasil concentra 90% de exemplares

da espécie Chrysocyum brachyurus e, apesar
de ser endêmico da América do Sul, típico
do Cerrado e dos Pampas, cada vez mais os
lobos-guará estão aparecendo na Mata
Atlântica. Isso ocorre pela perda de habitat
natural em decorrência da expansão de áreas
agrícolas e urbanas.

Maior canídeo da América do Sul, o lobo-
guará apresenta uma coloração avermelhada,
longas patas finas e longas orelhas.
Considerado em estado de vulnerabilidade
pela lista vermelha do ICMBio e em risco de
extinção, as principais ameaças ao lobo-guará
são caçadores, atropelamentos e a
degradação do habitat natural por atividades
resultantes da ação humana. Por isso, são
essenciais políticas de preservação da
biodiversidade.

como um animal colocado em cativeiro, mas
adaptou-se bem à rotina de recuperação, à
alimentação e aos tratamentos médicos.

O Inea, por meio do PED, disponibilizou

a viatura que percorreu cerca de 650 km
para realizar a soltura do animal,  no
município de Paraíba do Sul, na quinta-feira
(28/10).

Animal estava com o estado de saúde precário quando foi
localizado em Aperibé; ele acabou solto em Paraíba do Sul

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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 Em Itaperuna, RJ, o prefeito Alfredo
Paulo Marques Rodrigues, Alfredão; e o
secretário Municipal de Educação Marcelo
Poeys receberam a visita do defensor
público, Dr. Filipe Castro. O encontro
aconteceu na  ú l t ima semana,  nas
dependências da Secretaria Municipal de
Educação (SEMED).

Na oportunidade, também estiveram
presentes o procurador Geral do Município,
Dr. Samuel Portela; Tereza Cristina do
Carmo,  subsecre tár ia  Munic ipal  de
Educação; Fabiana França Ferreira da
Silva, coordenadora Geral Executiva de
Apoio à Política da Educação; e demais
servidores da SEMED.

De acordo com o prefeito Alfredão, é
sempre importante estreitar laços com
representantes de instituições importantes,
como a Defensoria Pública do Estado do
Rio de Janeiro.

“Nossa  adminis t ração vem
desenvolvendo uma série de trabalhos e
atividades, juntamente com parceiros e
colaboradores. Esse tipo de aproximação
com importantes instituições é muito bom
para o município. Penso que devemos
manter sempre abertos, todos os canais de
comunicação com as instituições”, comenta
o prefeito Alfredão.

O secretário Marcelo Poeys endossou
as palavras do prefeito,  e destacou a
importância do trabalho desenvolvido pela
Defensoria Pública, no município.

“Nós, em nome do Dr. Filipe Castro,
parabenizamos a todos os servidores e
colaboradores da Defensoria Pública, que
vem desempenhando importante trabalho
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Defensor Público, Dr. Filipe Castro foi recepcionadonas nas dependências da Secretaria Municipal de Educação

PREFEITO E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE
ITAPERUNA RECEPCIONAM DEFENSOR PÚBLICO

COVID-19: CDC APOIA VACINA DA
PFIZER EM CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS

 A diretora do Centro de Controle e
Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados
Unidos (EUA), Rochelle Walensky, manifestou,
nessa terça-feira (2), apoio ao amplo uso da
vacina Pfizer-BioNTech contra a covid-19 em
crianças de 5 a 11 anos de idade. Com isso, a
instituição abre caminho para que as doses
comecem a ser aplicadas imediatamente nessa
faixa etária.

O anúncio chega horas depois que os
conselheiros do CDC apoiaram por
unanimidade a aplicação da vacina em crianças,
dizendo que os benefícios superam os riscos.
Grande parte de discussão que travaram girou
em torno de casos raros de inflamação cardíaca
que foram ligados à vacina, particularmente em
homens jovens.

A agência reguladora norte-americana Food
and Drugs Administration (FDA) já havia
concedido autorização para uso emergencial do
imnizante em crianças de 5 a 11 anos na sexta-
feira (29).

A FDA autorizou a aplicação de uma dose
de 10 microgramas em crianças pequenas. A
dose original, dada àqueles com 12 anos ou
mais, é de 30 microgramas.

"Sabemos que milhões de pais estão ansiosos
para vacinar seus filhos e, com essa decisão,
recomendamos agora que cerca de 28 milhões
de crianças recebam uma vacina contra a
covid-19", disse a diretora em comunicado.

No início da reunião, Walensky informou que
as hospitalizações pediátricas haviam

aumentado durante a recente onda de
infecções, impulsionada pela variante Delta do
novo coronavírus.

Acrescentou que o fechamento de escolas
tem tido impactos prejudiciais à saúde social e
mental das crianças. "A vacinação pediátrica
tem o poder de nos ajudar a mudar tudo isso".

Joe Biden - O presidente dos EUA, Joe

Biden, considerou a autorização uma virada na
batalha contra a covid-19. "O programa de
vacinação se intensificará nos próximos dias e
estará em pleno funcionamento durante a
semana de 8 de novembro. Os pais poderão
levar seus filhos a milhares de farmácias,
consultórios de pediatria, escolas e outros locais
para serem vacinados", disse Biden em

comunicado.
Estudo - Dados do CDC mostram que cada

milhão de doses da vacina administrada pode
evitar entre 80 e 226 internações de crianças
de 5 a 11 anos.

Os membros do painel do CDC defenderam
a vacinação da faixa etária antes da votação.
Muitos disseram que estavam ansiosos para que
seus filhos ou netos nessa faixa etária
recebessem a vacina.

"Eu sinto que tenho a responsabilidade - todos
nós temos - de disponibilizar essa vacina para as
crianças e seus pais", disse Beth Bell, membro
do painel do CDC e integrante da Escola de
Saúde Pública da Universidade de Washington.

"Temos excelentes evidências de eficácia e
segurança. Temos uma análise favorável de
risco/benefício. E temos muitos pais por aí que
realmente clamam e querem que seus filhos
sejam vacinados."

A Pfizer e a BioNTech disseram que sua
vacina mostrou 90,7% de eficácia contra o novo
coronavírus em um ensaio clínico com crianças
de 5 a 11 anos de idade.

Apenas alguns países, incluindo a China,
Cuba e os Emirados Árabes, liberaram até
agora vacinas contra a covid-19 para crianças
nessa faixa etária e mais jovens.

No fim de outubro, a Pfizer informou que
pedirá à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) autorização para aplicação
da vacina em crianças de 5 a 11 anos no Brasil.

Com informações da Reuters
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Conselheiros dizem que benefícios superam riscos

em Itaperuna. É uma instituição pública que
oferece de forma integral  e  gratui ta ,
ass is tência  e  or ientação jur ídica  aos
cidadãos que não possuem condições

financeiras, para pagar por esse tipo de
serviço. Agradecemos ao Dr. Filipe pela
visi ta  e  rat if icamos que as portas da
SEMED estarão sempre abertas, para esta

e outras instituições”, finaliza Marcelo
Poeys.

Com informações:  DECOM/
Itaperuna/RJ
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 Em Itaperuna, RJ, a Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer oferece aulas
gratuitas de xadrez, nas dependências do
Centro Poliesportivo.

As aulas acontecem terça-feira de 08h às
11h; e das 14h às 17h. Quarta, quinta e sexta-
feira, os encontros são realizados das 14 às
17h. As aulas são oferecidas para jogadores,
a partir dos 7 anos.

O prefeito Alfredo Paulo Marques
Rodrigues, Alfredão, esteve no local
acompanhando uma aula e ficou satisfeito
com o entusiasmo dos alunos.

“Fico feliz por ver o empenho e a
satisfação dos alunos, em aprenderem um
jogo como o xadrez. Não é fácil, não; mas
força o aluno a trabalhar a cabeça, a
perceber as alternativas que o jogo oferece.
Aproveito a oportunidade, a fim de
parabenizar a todos os professores e demais
funcionários da Secretaria de Esporte, que
vem realizando um excelente trabalho no
Poliesportivo e nos núcleos esportivos, nos
bairros e distritos”, diz Alfredão.

José Maria Guimarães, secretário
Municipal de Esporte e Lazer, disse que uma
das metas do prefeito Alfredão, é justamente
colocar o cidadão itaperunense em
movimento, praticando esporte.

“Uma das metas do prefeito Alfredão é
colocar a população em movimento,
realizando atividades esportivas e de lazer.
Cuidar da saúde é algo de extrema
importância e, esporte e lazer, são aliados
fundamentais na busca por uma vida
saudável. Por isso, estamos melhorando dia
a dia a oferta de atividades no Centro
Poliesportivo, além de levar atividades físicas

Itaperuna/RJ: Secretaria de Esporte da PMI oferece aulas gratuitas de xadrez
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SECRETARIA DE ESPORTE DE ITAPERUNA
OFERECE AULAS GRATUITAS DE XADREZ

para os bairros e distritos”, finaliza o
secretário.

Para obter outras informações sobre a
prática do xadrez é necessário ir à Secretaria

Municipal de Esporte e Lazer,  nas
dependências do Centro Poliesportivo de
segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

O Centro Poliesportivo de Itaperuna está

situado na Rua Luiz Carlos Ferreira Tirado,
148, Cidade Nova.

Com informações: DECOM/
Itaperuna/RJ
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 Desde segunda-feira (1º), donos de
celulares antigos não poderão mais usar o
WhatsApp. O aplicativo de mensagens foi
descontinuado para versões do sistema,
elaborado pela Google, lançadas antes de
2012. Para usuários da Apple, o aplicativo
deixará de rodar em celulares anteriores ao
iOS 10.

No caso do Android, a mudança atinge
celulares com a versão 4.0.4 e anteriores.
Chamada de Ice Cream Sandwich, a versão
foi liberada pela Google em dezembro de
2011. O sistema foi sucedido pelo Android
4.1, conhecido como Jelly Bean, em julho de
2012.

Com a mudança, os usuários deverão
atualizar o celular. Caso o aparelho não seja
mais compatível com o sistema operacional,
será necessário fazer o backup da conta do
WhatsApp, para salvar contatos e
mensagens, e transferir a conta para um
aparelho mais moderno.

Segundo o WhatsApp, a mudança atinge
um número pequeno de pessoas, mas o
percentual de usuários do aplicativo com esses
sistemas não foi informado. A companhia
assegurou que todos os donos de celulares
afetados pela mudança foram avisados.

Ainda de acordo com o Whatsapp, o
aplicativo foi interrompido nos aparelhos mais
antigos porque os sistemas defasados não
garantiriam mais que o programa continuasse
a funcionar normalmente e com segurança.

O dono do celular tem como saber qual
versão usa. No sistema iOS, basta abrir o

Mudança atinge um número pequeno de pessoas
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BRASIL: WHATSAPP DEIXA DE
FUNCIONAR EM CELULARES ANTIGOS

menu “Ajustes” e clicar em “Geral” e, em
seguida, em “Sobre”. No Android, o
procedimento varia conforme o fabricante.

Geralmente, o usuário deve clicar em
“Configurações”, em “Sistema” ou “Sobre o
telefone”, em “Informações do software” ou

“Sobre o dispositivo” e localizar o campo
“Versão Android”.

Edição: Paula Laboissière

 A nova carteira de identidade digital está
caindo no gosto da população fluminense.
Desde 20 de outubro, os cidadãos do Estado
do Rio já podem acessar o documento também
no telefone celular, com validade em todo o
território nacional. Na primeira semana de
funcionamento, 63 mil acessos foram
registrados no novo sistema.

A "Identidade Digital RJ" está disponível
nas principais plataformas digitais - lojas
Android e IOS. Dos 63 mil acessos, 41.580
foram feitos por homens (66%) e 21.420 por
mulheres (34%). Mais da metade das pessoas
que baixaram o documento tem entre 31 e 50
anos. Foram registrados 25,7% de acessos de
usuários entre 31 e 40 anos e 25,4% entre 41
e 50 anos.

O novo serviço não é obrigatório. Quem
não quiser tirar a carteira digital, poderá
continuar a usar o documento físico, em papel.
E, por enquanto, para atender ao disposto na
Lei Geral de Proteção de Dados, o aplicativo
está disponível apenas para maiores de 18
anos. Em futuro próximo, os pais poderão
autorizar a emissão dos documentos de seus
filhos.

Mesmo assim, atestando o sucesso da
carteira digital entre os jovens, 7,5% do total
de acessos foram de pessoas com 18 e 19
anos, e 17,6% foram de pessoas de 20 a 30
anos. Nas demais faixas etárias, 15,5% dos
acessos foram de pessoas entre 51 e 60 anos;
7,1% entre 61 e 70 anos; 1,1% entre 71 e 80
anos e 0,1% acima de 80 anos.

O objetivo do Governo é oferecer mais um
benefício aos cidadãos do estado em seu

Aplicativo está disponível nas principais plataformas digitais
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DETRAN.RJ REGISTRA 63 MIL ACESSOS À
'IDENTIDADE DIGITAL' NA PRIMEIRA SEMANA

processo de digitalização dos serviços. É
preciso lembrar que a identidade digital pode
ser baixada, de início, por quem tem carteira
de identidade emitida a partir de 5 de abril de

2019.
Depois desta data, todos os documentos de

identidade passaram a ser entregues com um
QR Code na parte interna. E é com este

código que o usuário poderá baixar a versão
digital. Os que tiverem a carteira sem QR Code
poderão fazer a segunda via do documento e,
depois, acessar o aplicativo.
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