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PRODUTORES DO NOROESTE VENCEM O
5º CONCURSO DE CAFÉS ESPECIAIS DO RJ
 O melhor café do Rio de Janeiro é da Região

Noroeste Fluminense, representado pelos
cafeicultores Estanislau Kortika, do município de
Bom Jesus do Itabapoana e Fidelis Rodolphi, de
Varre-Sai. Ambos venceram o V Concurso de
Cafés Especiais do Rio de Janeiro. O produtor
Fidelis Rodolphi, do Sítio Vai e Volta, em Varre-
Sai, foi o vencedor concurso na categoria úmida,
onde os cafés são descascados e depois
desidratados. Já, o produtor Estanislau Kortika,
de Bom Jesus do Itabapoana levou o prêmio na
categoria via seca. A final foi realizada na terça-
feira (7) no Palácio Guanabara e contou com a
participação do secretário de Estado de
Agricultura, Marcelo Queiroz; do presidente da
Emater-Rio, Marcelo Monteiro da Costa; do vice-
presidente da Alerj, Jair Bittencourt; do prefeito
de Varre-Sai, Dr. Silvestre Gorini; do presidente
da Câmara Municipal de Itaperuna, Sinei dos
Santos Menezes; além  de representantes da
ASCARJ, Sebrae/RJ e de diversas autoridades e
cafeicultores do Estado. do Rio. PÁGINA 5

ITAPERUNA:  SECRETARIA DE SAÚDE CONTINUA
COM AÇÕES SOBRE O “DEZEMBRO VERMELHO”

Segundo Adriana Levone, secretária Municipal de Saúde, as ações serão realizadas em pontos
estratégicos, além da programação no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos e nas Unidade Básicas de Saúde

 A Prefeitura de Itaperuna, através da
Secretaria Municipal de Saúde junto a
Coordenação do Programa IST/AIDS segue
promovendo uma série de ações durante este
mês, referente ao “Dezembro Vermelho”.
Ações educacionais e informativas foram
realizadas no Terminal Rodoviário Papa João
Paulo II, além de testagem rápida na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano (Obras)
com palestra informativa. PÁGINA 8 FO
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PÁGINA 4

NOROESTE TEVE SALDO
POSITIVO DE EMPREGO
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De Varre-Sai, os produtores Fidelis Rodolphi (1º lugar na categoria via úmida) e Alyne Rodolphi
(2º lugar na categoria via úmida), receberam das mãos do secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz,

do prefeito dr. Silvestre e do vice-presidente da Alerj, Jair Bittencourt as respectivas premiações
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PÁGINA 6

ADESÃO DEADESÃO DEADESÃO DEADESÃO DEADESÃO DE
MANTENEDORASMANTENEDORASMANTENEDORASMANTENEDORASMANTENEDORAS

SELEÇÃO VALE PARA
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022
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EQUIPE DE T. I. SEMED ITAPERUNA REALIZA
CERCA DE 700 ATENDIMENTOS DURANTE O ANO

 Em Itaperuna, RJ, a equipe do setor de Tecnologia e
Informação (T. I.) da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED) vai encerrar 2021, tendo realizado cerca de 700
atendimentos no corrente ano, entre atendimentos presenciais
e suporte online.

Segundo Marcos Odone, servidor do setor de T. I., todas as
escolas da Rede Municipal de Ensino receberam visitas
periódicas.

“Todas as escolas municipais receberam visitas técnicas,
quando realizamos um levantamento de todos os equipamentos
de informática. Além disso, prestamos suporte a todos os
professores durante o período da pandemia, quando foi
desenvolvida a plataforma de ensino à distância”, comenta
Odone.

Maykeverson Almada, servidor do setor de T. I.,
complementou a informação mencionando a reestruturação de
infraestrutura da rede de informática da SEMED.

“Nossa equipe também realizou a reestruturação de
infraestrutura da rede de informática da Secretaria, e dentre os
outros atendimentos recorrentes, podemos citar ainda, a
elaboração de manual direcionado a professores e equipe de
apoio, ensinando como utilizar ferramentas tecnológicas; bem
como o monitoramento interno, através de câmeras de
segurança”, menciona Almada.

Ainda durante as visitas técnicas realizadas nas escolas foram
realizadas a conferência de conexão dos equipamentos junto à
Internet, dentre outros serviços pertinentes ao setor.

Marcelo Poeys, secretário Municipal de Educação, informou
que o prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, não
mediu esforços para atender as demandas do setor e mencionou
que o planejamento para o próximo ano já está em andamento.

“O prefeito Alfredão não mediu esforços para atender as
demandas do setor durante este primeiro ano de governo e nós
só temos a agradecer a toda equipe da SEMED, que se
desdobrou, principalmente nos momentos mais difíceis da
pandemia. Já estamos realizando uma série de reuniões visando
o planejamento para o próximo ano, buscando o melhor para o
setor educacional do município”, finaliza o secretário.

COM INFORMAÇÕES: DECOM/Itaperuna/RJ
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Equipe do setor de Tecnologia e Informação (T. I.) da Secretaria Municipal de Educação ai encerrar
2021, tendo realizado cerca de 700 atendimentos  entre atendimentos presenciais e suporte online

EDITAL DE AVISO E DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIAS ORDINÁRIAS NA SEDE DO
SINDICATO E EM TODA A BASE TERRITORIAL, SENDO PÚBLICO, PRIVADO, FILANTRÓPICO,
OSCIPS, TERCERIZADOS, FUNDAÇÕES E UNIVERSIDADES AS (OS) PARA REVISÃO DE DATA-
BASE “JANEIRO DE CADA ANO” PARA DISCUTIREM A DELIBERAREM PARA “POSSIVEIS
ACORDOS E OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO”

O Presidente do SINDICATO avisa e convoca todo os interessados sendo Diretor, Presidente
e Administrador para possíveis discussões que se fizer necessário para o aumento dos pisos
salariais dos funcionários de cada unidade em cada Município, analisando proposta de aumento
oferecida pela Entidade Sindical com revisão e data-base de 1º de janeiro de 2021 a 31 de
dezembro de 2021, para possíveis acordos e ou convenção coletiva de trabalho para o período
de 1º de  janeiro  de 2022 a 31 de dezembro de 2022

Itaperuna, RJ, 08 de dezembro de 2021
Gilson Ferreira da Silva – PRESIDENTE

OBS:
EM TEMPO:
ESTÁ ABERTA A NEGOCIAÇÃO Á PARTIR DESTA PUBLICAÇÃO ONDE AS PARTES SE

ACERTARÃO  PARA A REALIZAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS, PODENDO SER NAS SEDES DAS
EMPRESAS OU NA  SEDE DO SINDICATOO PROPONENTE, PODENDO SER NO HORÁRIO
COMERCIAL E OU ATÉ AS  22H.

SINDASA – SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE ITAPERUNA E DEMAIS MUNICÍPIOS

DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, SITUADO A RUA JÚLIO CÉSAR,
Nº 82 – CENTRO – ITAPERUNA-RJ

RODOVIAS ESTADUAIS TÊM MAIS DE 1.500
QUILÔMETROS DE SINALIZAÇÃO REVITALIZADA

 Para garantir mais segurança a quem passa pelas estradas
estaduais do Rio de Janeiro, o Governo do Estado, por meio do
Departamento de Estradas de Rodagem (DER), revitalizou, de
janeiro até o dia 26 de novembro deste ano, a sinalização
horizontal de cerca de 1.600 quilômetros em 31 rodovias
estaduais. Das verticais, foram 1.736 placas implantadas.

O contrato, com investimento de aproximadamente R$ 24
milhões, garante a renovação e a manutenção das sinalizações
das estradas do estado, gerando 190 novos empregos.

O secretário das Cidades, Uruan Andrade, ressalta que,
desde 2019, o DER tem investido na revitalização da sinalização
das rodovias fluminenses:

- É essencial oferecer maior segurança aos motoristas que
transitam na malha rodoviária estadual - disse Uruan.

Ao longo desses quase três anos, o DER já contemplou 4.027
quilômetros de rodovias com sinalização horizontal. Os trabalhos
abrangem tanto a sinalização horizontal quanto a vertical (em
alguns trechos), as faixas de eixo central/bordas de pistas,
colocação de tachas refletivas e marcações em alto-relevo.

O presidente do DER-RJ, Herbert Marques, destaca a
importância das ações nas rodovias:

- Ter estradas bem cuidadas e bem sinalizadas é fundamental
para a segurança viária - destaca Herbert.

Furtar ou pichar placa de sinalização é crime, que além de
colocar em risco a vida das pessoas, onera os cofres do estado.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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Programa vai substituir gradativamente o Projeto Mais Médicos para o Brasil na Atenção Primária à Saúde (APS)

 O Ministério da Saúde está oferecendo
mais de 21,5 mil vagas no Programa Médicos
pelo Brasil. Eles poderão atuar em 5.233
municípios brasileiros, ou seja, quase 94% do
país. A medida foi publicada em edição extra
do Diário Oficial da União na sexta-feira (3 de
dezembro). O objetivo é reforçar o Sistema
Único de Saúde (SUS).

O programa vai substituir gradativamente o
Projeto Mais Médicos para o Brasil na Atenção
Primária à Saúde (APS). São oferecidos aos
médicos selecionados para o programa a
formação em medicina de família e comunidade,
avaliação de desempenho, possibilidade de
contratação por meio do regime CLT, a
progressão de carreira (para diminuir a
rotatividade) e gratificação para atuar em áreas
remotas e de saúde indígena.

Os gestores de saúde dos municípios
elegíveis devem fazer a adesão ao Médicos pelo
Brasil, cujo edital deve ser publicado segunda-
feira (6). O edital do processo seletivo para
médicos também será publicado neste mês.

“A recomendação é que os gestores não
percam a oportunidade de levar saúde e a
presença de médicos qualificados para atender
com dignidade o cidadão”, disse o secretário
de Atenção Primária da pasta, Raphael
Câmara. Ele preside o Conselho Deliberativo
da Agência de Desenvolvimento da Atenção
Primária à Saúde (Adaps), responsável por
executar o novo programa.

Os municípios foram escolhidos levando em
consideração a alta vulnerabilidade e o fato
de vários estarem em áreas rurais remotas.

O Médicos pelo Brasil foi lançado em 2019
com o objetivo de estruturar a carreira médica
federal para locais com dificuldade de
provimento e alta vulnerabilidade. O orçamento
previsto para execução no primeiro ano de
trabalho é de R$ 1,2 bilhão.

Com informações do Ministério da
Saúde/Edição: Graça Adjuto
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OBJETIVO É REFORÇAR O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
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FIRJAN: NOROESTE TEVE O DÉCIMO MÊS
CONSECUTIVO DE SALDO POSITIVO DE EMPREGO

Itaperuna, maior cidade da região, está desde maio acumulando
altas, tendo fechado outubro com 66 postos de trabalho criados

 O Noroeste Fluminense encerrou outubro com 10 meses
consecutivos de saldo positivo de emprego. É o que aponta
um levantamento da Firjan a partir da plataforma Retratos
Regionais, feita com base em dados do Caged. Itaperuna, maior
cidade da região, está desde maio acumulando altas, tendo
fechado outubro com 66 postos de trabalho criados.

“O momento ainda é incerto por conta da variante, mas
acreditamos que o auge da crise já passou. Agora é a hora de
nos recuperarmos. Temos uma série de investimentos do poder
público previstos para o ano que vem, o que movimenta a
indústria e toda a economia”, afirmou o presidente da Firjan
Noroeste Fluminense, José Magno Vargas Hoffmann.

O último negativo de empregos no Noroeste Fluminense
foi em dezembro do ano passado. De lá para cá, a região
acumula 2550 postos de trabalho criados, com destaque para
Indústria e Construção (+957). No período, Itaperuna (+1.294),
Miracema (+281) e Santo Antônio de Pádua (+225) foram os
maiores contratantes.

Em outubro, apenas três dos 13 municípios tiveram saldo
negativo: Cambuci (-2), São José de Ubá (-2) e Santo Antônio
de Pádua (-45). Entre as atividades que mais geraram estão
“Comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância para produtos alimentícios” (+29) e “Confecção
de peças do vestuário” (+22).

Macaé é destaque no estado
Apenas em outubro, Macaé acumulou 1.299 vagas abertas,

com destaque para Indústria e Construção (+841), bem acima
do segundo colocado, o setor de Serviços (+253). Com isso,
foi a segunda cidade maior geradora de empregos, atrás apenas
da capital. Situação que se repete desde julho: já são 6.031
postos de trabalhos gerados no período, tendo, novamente,
Indústria e Construção (+3.044) com maior contratante.

Já Campos vem acumulando saldos positivos desde janeiro.
Mas, em outubro, teve a menor alta no ano: 88 postos de
trabalho, puxados pelo setor de Serviços (+147). Atividades
de vigilância (+99) e Construção (+88) foram os maiores
contratantes entre os grandes segmentos no município.

Estado recupera vagas perdidas no auge da pandemia
Em todo o estado, foram 19.703 postos de trabalho formais

criados em outubro. Com isso, o mercado de trabalho
fluminense recuperou os empregos perdidos no início da
pandemia de Covid-19. Entre março e agosto de 2020 foram
extintos 198.649 postos de trabalho e, de setembro de 2020 a
outubro de 2021, foram abertos 200.226.

“Esse resultado, além de mostrar recuperação dos
empregos, indica que os empresários fluminenses estão
confiantes. É um marco importante, mas temos que continuar
atentos a fatores que podem impactar essa retomada, entre
eles as questões estruturais”, diz Rodrigo Santiago, presidente

do Conselho Empresarial de Economia da Firjan.
Em outubro, os setores da indústria e construção abriram

3.910 postos de trabalho. A construção civil (+1.003) seguiu
se destacando, seguida por Serviços Industriais de Utilidade
Pública (+721), Manutenção, Reparação e Instalação de
Máquinas e Equipamentos (+686) e Confecção de Artigos do
Vestuário e Acessórios (+652).

O setor de Serviços abriu 11.682 vagas no mês, com
destaque para Restaurantes e Outros Estabelecimentos de
Serviços de Alimentação e Bebidas (+2.153) e Fornecimento
e Gestão de Recursos Humanos para Terceiros (+1.107). No
Comércio, o saldo de outubro foi de 4.884 contratações e os

destaques foram Hipermercados e Supermercados (+782) e
Vestuário e Acessórios (+750). Já a agropecuária fechou 773
vagas.

No acumulado de janeiro a outubro deste ano, o estado
abriu 142 mil postos de trabalho, distribuídos entre os setores
de serviços (+82,5 mil), indústria e construção (+33,5 mil),
comércio (+23,8 mil) e agropecuária (+2,4 mil). As contratações
estão disseminadas pelo estado, com 83 dos 92 municípios
apresentando saldo positivo no acumulado do ano. Os destaques
no período são capital (+64 mil), Macaé (+9,3 mil), Niterói (+6,3
mil), Campos dos Goytacazes (+4,5 mil) e São Gonçalo (+3,7
mil).
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III EXPOSIÇÃO DE CAMISAS E FLÂMULAS DE
TIMES DE FUTEBOL DE ITAPERUNA E REGIÃO

 Com apoio da Prefeitura de Itaperuna, RJ, através da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o distrito de Comendador
Venâncio foi o palco escolhido para a ‘III Exposição de Camisas
e Flâmulas de Times de Futebol de Itaperuna e Região’.

O evento aconteceu durante o ‘X Encontro de Ex-Desportistas
do E. C. Venancense’, realizado no último sábado, 04, no Estádio
Aarão Garcia. Na oportunidade o evento reuniu ex-jogadores do
Vasco da Gama, o ídolo Roberto Dinamite, além dos zagueiros
Mauro Galvão e Odvan.

A exposição de camisas e flâmulas é organizada por Aloisio
Soares, radialista, narrador esportivo e repórter; além de profundo
conhecedor do esporte regional.

“Essa exposição é uma viagem no tempo e uma forma
carinhosa de homenagearmos os clubes e atletas da região. É um
evento que traz à memória muitas recordações entre aqueles que
viveram o futebol de outrora, mas é também fonte de
conhecimento para as novas gerações, e uma forma de
preservarmos a nossa história e a memória do futebol regional”,
revela Aloisio.

Em agosto, o radialista organizou a primeira exposição na
Escola Municipal Francisco de Mattos Ligiéro, quando na
oportunidade, centenas de pessoas prestigiaram o evento e
puderam recordar de times tradicionais como o Porto Alegre
Futebol Clube, Unidos Atlético Clube, Comércio e Indústria
Atlético Clube, Itaperuna Esporte Clube, e demais times da região.

Com informações: DECOM/Itaperuna/RJ
Venâncio foi palco da ‘III Exposição de Camisas e Flâmulas de Times de Futebol de Itaperuna e Região’
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CONCURSO DE CAFÉS ESPECIAIS

De Varre-Sai, os produtores Fidelis Rodolphi (1º lugar na categoria via úmida) e Alyne Rodolphi
(2º lugar na categoria via úmida), receberam das mãos do secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz,

do prefeito dr. Silvestre e do vice-presidente da Alerj, Jair Bittencourt as respectivas premiações

 O melhor café do Rio de Janeiro é da
Região Noroeste Fluminense, representado
pelos cafeicultores Estanislau Kortika, do
município de Bom Jesus do Itabapoana e Fidelis
Rodolphi, de Varre-Sai. Ambos venceram o V
Concurso de Cafés Especiais do Rio de Janeiro.
O produtor Fidelis Rodolphi, do Sítio Vai e Volta,
em Varre-Sai, foi o vencedor concurso na
categoria úmida, onde os cafés são descascados
e depois desidratados. Já, o produtor Estanislau
Kortika, de Bom Jesus do Itabapoana levou o
prêmio na categoria via seca. A final foi
realizada na terça-feira (7) no Palácio
Guanabara e contou com a participação do
secretário de Estado de Agricultura, Marcelo
Queiroz; do presidente da Emater-Rio, Marcelo
Monteiro da Costa; do vice-presidente da Alerj,
Jair Bittencourt; do prefeito de Varre-Sai, Dr.
Silvestre Gorini; do presidente da Câmara
Municipal de Itaperuna, Sinei dos Santos
Menezes; além  de representantes da ASCARJ,
Sebrae/RJ e de diversas autoridades e
cafeicultores do Estado. do Rio.

Com mais de dois mil produtores, a
cafeicultura fluminense tem um faturamento
médio de R$ 133.730.143,00, e se destaca
sendo a principal fonte de renda no setor
agropecuário de alguns municípios. Além de ser
a terceira cultura com maior área explorada e
a segunda com maior número de produtores,
estando entre as 10 com o maior faturamento,
mostrando a importância econômica e social
do café no Rio de Janeiro.

A Região Noroeste, de onde saiu os
vencedores do concurso, é responsável por 80%
da produção do estado. O secretário de
Agricultura, Marcelo Queiroz, destacou o
trabalho da pasta e a atuação de todos os
participantes que enviaram as amostras para o
concurso.

– É um dia muito especial no Palácio
Guanabara, com a quinta edição do Concurso
de Cafés Especiais do Estado do Rio de Janeiro.
Esse setor que vem ganhando destaque em todo
mundo, graças ao incrível trabalho da Secretaria
de Agricultura em parceria com a Associação
de Cafeicultores (ASCARJ), Sebrae RJ,
Emater-Rio e Cooperativas. Um trabalho em
conjunto em prol do desenvolvimento do café
aqui no nosso estado. A cafeicultura fluminense
é referência em qualidade, nossos produtores
podem contar com todo o suporte da pasta para
ajudar no fortalecimento da cadeia produtiva
do café  – afirma o secretário de Agricultura,
Marcelo Queiroz.

Na categoria via úmida também se
destacaram os produtores Alyne Rodolphi, em
segundo lugar, Maria Rodolphi, em terceiro,
Maria Adriana Erthal, em quarto e Everardo
Erthal, em quinto. Já na categoria via seca, o
segundo lugar foi para José Eugênio Erthal, o
terceiro, Geraldo Zanirate e o quarto lugar, para
Cristiane Menezes

.– O trabalho técnico de qualificação de
empreendedorismo agrícola fluminense tem sido
muito bom. Para o Sebrae tem sido uma grande
oportunidade participar desse concurso, pois
assim podemos exercer nosso papel de
fortalecer o empreendedor rural – ressalta o
diretor do Sebrae/RJ, Sergio Malta.

Sobre o concurso
O concurso é realizado pela Secretaria de

Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e
Abastecimento em parceria com a Associação
dos Cafeicultores do Estado do Rio de Janeiro
(ASCARJ), Emater-Rio, Secretaria de Estado
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de Desenvolvimento Econômico, Coopercanol,
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) e Sebrae/RJ e tem o
objetivo de dar mais destaque aos cafés
premiados, permitindo a conquista de novos
mercados, a sustentabilidade da cadeia produtiva
e o fortalecimento de todo setor.

Para o presidente da Emater-Rio, Marcelo
Monteiro da Costa, este evento foi um grande
passo no fortalecimento da cadeia do café do
Rio de Janeiro.

– Nós contamos com produtores de todas

as Regiões do estado e foi avaliada a qualidade
dos nossos cafés, sendo apresentada uma
grande evolução na qualidade dos nossos
produtores. Nós contamos com grandes
produtores e também com produtores
familiares, que hoje tem a qualidade do seu
produto reconhecido. Vale ressaltar o
empenho das equipes da Emater-Rio nos
escritórios locais que trabalham com a cultura
do café, que vão desde a assistência técnica
aos produtores até o trabalho de qualidade do
café. Nós não podemos esquecer desses

profissionais que são extensionistas rurais e
se empenham para ajudar o produtor familiar
– destaca o presidente da Emater, Marcelo
Costa.

Confira o resultado da Categoria Via
Seca: 1º Estanislau Kortka; 2º José
Eugênio Erthal; 3º Geraldo Zanirate e 4º
Cristiane Menezes

 Confira o resultado da Categoria Via
Úmida: 1º Fidélis Rodolphi; 2º Alyne
Rodolphi; 3º Maria Rodolphi; º Maria
Adriana Erthal e 5º Everardo Erthal

PRODUTORES DO NOROESTE VENCEM O
5º CONCURSO DE CAFÉS ESPECIAIS DO RJ

Estanislau Kortika de Bom Jesus do Itabapoana
levou o premio de 1º lugar na categoria via seca no V

Concurso de Cafés Especiais do Rio de Janeiro

Objetivo de dar mais destaque aos cafés
premiados, permitindo assim a conquista de novos
mercados e a sustentabilidade da cadeia produtiva
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FIES: ABERTO PRAZO PARA MANTENEDORAS

Seleção vale para primeiro semestre de 2022

 Desde terça-feira (7), até o dia 14 de
dezembro, as mantenedoras de ensino que
desejarem que suas instituições participem do
próximo processo seletivo do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies) devem
preencher as informações exigidas para cada
curso, turno e local de oferta das vagas para
financiamento, de acordo com informações do
Ministério da Educação (MEC). A seleção vale
para o primeiro semestre de 2022.

As instituições devem informar os valores
das semestralidades dos cursos de graduação
com oferta de vagas no Fies, formas de reajustes
do valor total do curso, conforme definido pelo
Comitê Gestor do Fies (CG-Fies), realização
de processo seletivo próprio para formação de
turma em período inicial e proposta de número
de vagas a serem ofertadas neste primeiro
processo seletivo de 2022.

Segundo o edital nº 81 , publicado no dia 1º
de dezembro, são dois os períodos para a
adoção de procedimentos por parte das
mantenedoras. Em uma segunda etapa,
realizada de 15 a 20 de dezembro, as
mantenedoras poderão revisar e retificar o
Termo de Participação, documento exigido das

instituições que desejarem participar do Fies.
A seleção das vagas a serem ofertadas no

programa é feita pela Secretaria de Educação
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ALERJ E FIRJAM: DEMANDAS DOS SETORES
DE ALIMENTOS, BEBIDAS E DO AGRONEGÓCIO

 O presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado
André Ceciliano (PT), se reuniu com o presidente
interino da Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Firjan), Luiz Césio Caetano
de Souza Alves, e representantes do setor de
alimentos e bebidas para debater sobre a
retomada do agronegócio e a estruturação de
políticas públicas para a cadeia produtiva do
estado. O encontro aconteceu na segunda-feira
(6), na sede da Firjan.

Na ocasião, o presidente da Firjan agradeceu
à Alerj pela parceria na busca de soluções para
alavancar a retomada do crescimento da indústria
no Rio. “Nós nos reunimos com o presidente
André Ceciliano e levamos algumas demandas,
entre elas a competitividade tributária. E a Alerj
vem demonstrando isso através de ações
efetivas, como a que suspende a substituição
tributária nas operações de lácteos, cachaça e
outros produtos”, disse Luiz Césio.

Integrantes de diversos setores participaram
da reunião e pontuaram demandas importantes,
como a regulamentação da lei aprovada pela
Alerj e sancionada pelo governo do estado que
suspendeu a aplicação do regime de substituição
tributária nas operações de saída de leite,
laticínios, água mineral e potável de mesa
envasadas, cachaça, aguardentes e outras
bebidas destiladas ou fermentadas quando
produzidas por alambiques. “Nós, do setor lácteo,
queremos agradecer ao presidente André
Ceciliano pela habilidade e liderança em resolver
esse problema que tanto nos assolava. As
indústrias e nossas cooperativas geram emprego
e renda no interior, então o nosso
agradecimento”, ressaltou o representante das
cooperativas de leite, Cláudio Meireles.

Um dos temas debatidos no encontro foi o
aumento proposto pela Petrobras de mais de
200% na molécula do Gás, para a Naturgy, na
virada do ano. “Precisamos chamar atenção
porque isso inviabiliza o gás natural do estado.
Tem uma rota que estamos disputando com São
Paulo e tem aqui a Equinor Campo de Bacalhau.
Vamos ter mais de 2 bilhões de reais no Fundo
Soberano para implementar investimentos
estruturantes. Se conseguirmos trazer para
Itaguaí, viabilizamos as termelétricas, as
siderúrgicas, e uma área grande em torno do
Arco Metropolitano”, comentou Ceciliano.

Em seguida, o presidente da Alerj agradeceu
à Firjan pelo convite para participar desse
importante encontro.

“Neste momento em que o Rio de Janeiro
começa a dar sinais de retomada da sua
economia, quero reiterar que a Alerj sempre

estará à disposição da Firjan e de todos os setores
para dialogarmos e procuramos soluções justas
para o estado do Rio de Janeiro”, comentou
Ceciliano.

Defesa do Galeão
O Presidente da Alerj encerrou a reunião

lembrando do modelo de concessão proposto
pelo governo federal para o aeroporto Santos
Dumont, que pode inviabilizar o terminal Tom
Jobim. “O Galeão é responsável por 95% das
importações e exportação de insumos. O que o
governo quer com o remanejamento de voos
para o Santos Dumont é um aumento na outorga.
Não podemos quebrar o Galeão por conta disso”,
concluiu o presidente.

Por Rafael Wallace
Painel sobre a recuperação do

agronegócio e indústria de alimentos e
bebidas no Estado

Foi consenso na reunião a crítica ao aumento proposto pela
Petrobras, para o próximo ano, de mais de 200% na molécula do gás
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Superior (Sesu) do MEC. A secretaria observa
disponibilidade orçamentária e financeira e
conceito no Sistema Nacional de Avaliação do

Ensino Superior (Sinaes), entre outras faturas,
antes de finalizar a seleção.

Com informações do MEC
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ITAPERUNA: SECRETARIA DE ESPORTE RETORNA
COM ATIVIDADES NO GINÁSIO POLIESPORTIVO

Aulas gratuitas de voleibol no Centro Poliesportivo, acontecem segunda e
quarta-feira, de 8h às 9h e de 9h às 10h; além de segunda-feira e quinta, das 14h às 16h

 A Prefeitura de Itaperuna, RJ, através da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer vem
retomando sua rotina com as atividades no ginásio
do Centro Poliesportivo, que ficou durante alguns
meses à disposição da Secretaria Municipal de
Saúde, onde eram realizadas as vacinas contra
a covid-19.

O ginásio é um excelente espaço para eventos
com público, como possui boas condições para
algumas práticas esportivas, dentre elas, o
voleibol.

De acordo com o professor Carlinhos Lemos,
o ginásio além de ser uma excelente opção para
a prática do vôlei, desperta a atenção dos alunos.

“O ginásio traz esse clima de competição,
deixando a atmosfera diferente. A batida na bola,
o contato com os atletas, tudo ressoa de forma
diferente, e isso parece despertar muito mais a
atenção dos alunos. Um fator motivador, que
precisamos utilizar a nosso favor, para
alavancarmos a prática do esporte em nosso
município”, comenta Carlinhos.

Vale lembrar que aulas gratuitas de voleibol
no Centro Poliesportivo, acontecem segunda e
quarta-feira, 8h às 9h e de 9h às 10h; além de
segunda-feira e quinta, das 14h às 16h.

POR UMA CIDADE SAUDÁVEL
José Maria Guimarães, secretário Municipal

de Esporte e Lazer, informou que uma das metas
do prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues,
Alfredão, é criar uma série de alternativas a fim
de oferecer atividades esportivas e de lazer para
toda a população.

“O prefeito Alfredão vem trabalhando por
uma cidade saudável! A ideia é ampliar o número

de ofertas de atividades físicas e de lazer no
Centro Poliesportivo, bem como em bairros e
distritos, onde temos núcleos esportivos
espalhados pela cidade. Nós queremos colocar
a população em movimento, exercitando,

buscando oferecer uma melhor qualidade de vida
aos nossos munícipes”, finaliza o secretário.

Os interessados em praticar vôlei, ou outra
atividade esportiva, devem procurar a Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer, de segunda a

sexta-feira, das 8h às 17h.
O Centro Poliesportivo está situado na Rua

Luiz Carlos Ferreira Tirado, 148, Cidade Nova.
Com informações: DECOM/Itaperuna/

RJ
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RIOPREVIDÊNCIA: PROVA DE VIDA SERÁ
NOVAMENTE OBRIGATÓRIA EM JANEIRO

 A Prova de Vida para aposentados e
pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, que
recebem pelo Fundo Único de Previdência
Social do Estado do Rio de Janeiro –
Rioprevidência, volta a ser obrigatória a partir
de janeiro de 2022. O procedimento continua
o mesmo dos anos anteriores: aposentados e
pensionistas do Rioprevidência deverão
comparecer a qualquer agência do banco
Bradesco no mês de aniversário, sempre nos
dias úteis, entre 11 e 25. Mais de 257 mil
pessoas devem realizar a prova de vida no
próximo ano.

A comprovação anual de vida tem como
objetivo evitar fraudes e promover melhorias
na base de dados e na folha de pagamento do
funcionalismo estadual. O procedimento está
suspenso desde março de 2020, devido à
pandemia do novo coronavírus, sem prejuízo
para aposentados ou pensionistas.

Ainda que o beneficiário possua
portabilidade em outro banco, a prova de vida
deverá ser realizada no Bradesco.  Quem não
realizar o procedimento poderá ter o
pagamento suspenso até que regularize a
situação. Todos os segurados deverão estar
munidos de identidade, CPF e comprovante
de residência (com a data de, no máximo, três
meses) ou o modelo de declaração de
residência indicada na Portaria RioPrev nº 432
de 30 de novembro de 2021.

No caso de representante legal ou
procurador, a documentação necessária inclui,
além dos documentos do segurado (a) já
citados, a procuração específica, com firma
reconhecida por autenticidade, outorgada há
menos de três meses.

Residentes no exterior deverão apresentar
documento original do traslado de escritura
pública de declaração de vida, de estado civil
e comprovação de endereço, lavrado
exclusivamente por Tabelião de Notas da
Embaixada Brasileira ou Consulado Brasileiro,
e emitido, no máximo, três meses antes da data
de envio; cópia autenticada do RG e CPF (ou

os documentos de identificação oficiais com
fotos, inclusive digitais); e ainda uma
declaração de próprio punho, contendo as
seguintes informações: endereço eletrônico
(e-mail) e telefones de contato do local onde
se encontra no exterior.

Pessoas acamadas ou com dificuldade de

locomoção, que possuem um representante
legal, procurador ou pessoa responsável,
devem seguir as especificações normativas,
de acordo com a Portaria do Rioprevidência
nº 432, de 30/11/21, divulgada no Diário Oficial
do Estado do Rio de Janeiro em 03/12/2021, e
no site oficial do Rioprevidência.

O Rioprevidência ressalta que não solicita
a realização da Prova de Vida por meio de
aplicativos, e-mails, chamadas de vídeo,
mensagens de texto ou ligações telefônicas.
Outras informações podem ser obtidas no site
www.rioprevidencia.rj.gov.br ou no SAC do
Rioprevidência: 0800-285-8191/(21) 3850.3350.
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ITAPERUNA: AÇÕES SOBRE O “DEZEMBRO VERMELHO”
 A Prefeitura de Itaperuna/RJ, através da Secretaria

Municipal de Saúde junto a Coordenação do Programa IST/AIDS
segue promovendo uma série de ações durante este mês, referente
ao “Dezembro Vermelho”. Ações educacionais e informativas
foram realizadas no Terminal Rodoviário Papa João Paulo II. A
programação seguiu na quarta-feira (8), com entrevista na Rádio
103 FM para tratar do tema. Fechando a semana, na quinta-feira
(9), foi a vez da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
(Obras) receber a equipe do Programa para uma testagem rápida,
além de informações.

– Nós elencamos pontos estratégicos para atuarmos, como
este aqui, a rodoviária do município, que possui um fluxo intenso
de pessoas. Além da campanha educativa e informativa, nossos
profissionais prestam todos os esclarecimentos possíveis, incluindo
como realizar consultas e exames. Esse trabalho junto à população
também é uma oportunidade ímpar, para conversarmos com as
pessoas sobre a atual gestão, suas demandas, críticas e sugestões.
O prefeito Alfredão vem desenvolvendo essa filosofia de trabalho,
junto a todos os secretários, para que possamos trabalhar, bem
próximo da população – comenta Adriana Levone, secretária
municipal de Saúde.

Já Débora Hypólito, coordenadora do Programa IST/AIDS,
falou um pouco sobre o trabalho realizado no município.

– Temos uma média de 480 pacientes se tratando em
Itaperuna, sendo que alguns são de outros municípios. O Programa
funciona no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, onde temos
uma equipe multiprofissional para o atendimento, incluindo médicos,
enfermeiros, psicóloga, assistente social, nutricionista, técnico de
enfermagem, e atendentes. Realizamos um trabalho de
aconselhamento, testagem, prevenção e tratamento. É importante
lembrar que a dispensação de antirretrovirais é feita no setor; e
temos disponíveis todos os antirretrovirais disponibilizados pelo
Ministério da Saúde – explica a coordenadora do Programa IST/
AIDS.

A PEP (Profilaxia Pós Exposição Sexual) é disponibilizada no
Centro de Saúde Dr. Raul Travassos, Posto de Urgência (P. U.)
e Unidade de Pronto Atendimento (UPA – 24 Horas). O
atendimento no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos é livre
demanda, e acontece das 07h às 16h de segunda a sexta-feira.
As UBS realizam teste rápido e se for preciso, encaminham o
paciente para o Centro de Saúde Dr. Raul Travassos.

DEZEMBRO VERMELHO - o 1º de dezembro foi
instituído como o ‘Dia Mundial de Luta Contra a AIDS’ e a data
foi estabelecida internacionalmente em 1987 por decisão da
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Assembleia Mundial de Saúde, com apoio da ONU. No Brasil, o
Ministério da Saúde adotou a data um ano depois. Dentre os
objetivos da campanha, reforçar a solidariedade, tolerância,

compaixão e compreensão.
COM INFORMAÇÕES: DECOM/ITAPERUNA/RJ/

COM ATUALIZAÇÃO: ANDRÉ GARCIA

Na Avenida principal do Terminal
Rodoviário profissionais levaram informações

Informaões sobre o “Dezembro Vermelho”
no transporte coletivo urbano de Itaperuna

Na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano (Obras) teve palestra

informativa e testagem rápida
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