
Fundado emFundado emFundado emFundado emFundado em
1890 por Antônio1890 por Antônio1890 por Antônio1890 por Antônio1890 por Antônio
Gaudêncio GarciaGaudêncio GarciaGaudêncio GarciaGaudêncio GarciaGaudêncio Garcia

23 ANOS23 ANOS23 ANOS23 ANOS23 ANOS
DE NODE NODE NODE NODE NOVVVVVA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃOA EDIÇÃO

wwwwwwwwwwwwwww.oita.oita.oita.oita.oitaperperperperperunenseunenseunenseunenseunense.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMPRESAS DE JORNAIS E REVISTAS

ANO XXIII - Nº 985 ITAPERUNA, SÁBADO, 18 DE DEZEMBRO DE 2021 EDITOR: ANDRÉ GARCIA - MTB Nº 61964/RJ

O O O O O IIIIITTTTTAPERAPERAPERAPERAPERUNENSEUNENSEUNENSEUNENSEUNENSE
VISITE O NOSSO SITE:

A Verdade Deve Ser Livre!                                             oitaperunense@yahoo.com

ABONO DO FUNDEB SERÁ PAGO A
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
 O Abono Excepcional do Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB) será pago a professores
da Rede Municipal de Ensino, em Itaperuna,
cidade localizada no Noroeste Fluminense. A
boa notícia foi dada pelo prefeito Alfredo Paulo
Marques Rodrigues, Alfredão, na última terça-
feira, (14). Presentes ao encontro, Marcelo
Poeys, secretário Municipal de Educação;
Murillo Gouvêa, secretário Municipal de
Governo; vice-prefeito Emanuel Medeiros,
“Nel” e o prefeito Alfredo Paulo Marques
Rodrigues, o “Alfredão”. PÁGINA 3

NOROESTE: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE
TURISMO HISTÓRICO “ROTA CAMINHOS DO AÇÚCAR”
 A reunião do presidente da Alerj, André Ceciliano

(PT) com empresários e prefeitos da Região
Noroeste Fluminense para divulgar o Fundo
Soberano não ficou só na conversa. Entrou na pauta
de quinta-feira (16), o Projeto de Lei 5.274/21, que
autoriza a transferência de R$ 10 milhões do Fundo
Especial da Assembleia Legislativa para o
Consórcio Público de Desenvolvimento do Norte
e Noroeste Fluminense – CIDENNF. O dinheiro
vai para a implementação do projeto de turismo
histórico “Rota Caminhos do Açúcar”. A ideia é
criar um roteiro, a exemplo do que já acontece com
o do Vale do Café, resgatando o ciclo econômico
açucareiro que, no  passado, movimentou a economia
das cidades destas regiões. PÁGINA 4
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PÁGINA 7

ROUPAS MAIS CARAS

COMPRAS DE FIM DE ANO MAIS CARAS
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Marcelo Poeys, secretário municipal de Educação; Murillo Gouvêa, secretário municipal de Governo;
 vice-prefeito Emanuel Medeiros, “Nel” junto ao prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, “Alfredão”
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PÁGINA 5

COLAR DO MÉRITO

ANDRÉ CECILIANO (PT) FOI
HOMENAGEADO PELA AMPERJ
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Alerj debateu prioridades da Região para regulamentação do Fundo Soberano. Evento aconteceu
em Itaperuna no dia 3 de dezembro e contou com a participação de lideranças da Região Norte e Noroeste
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62 VIATURAS PARA A SECRETARIA DE POLÍCIA CIVIL

Parceria estadual prevê a instalação de centro esportivo para crianças e jovens na Acadepol, no Rio

 O governador Cláudio Castro entregou,
na quinta-feira (16), 62 novas viaturas, no estilo
picape, para a Secretaria de Estado de Polícia
Civil (Sepol). Vinte delas são destinadas à
Coordenadoria de Recursos Especiais (Core),
unidade de elite da instituição. Quarenta veículos,
sendo 20 caracterizados, vão para para delegacias
distritais e especializadas. Os outros 20,
descaracterizados, serão usados em ações de
inteligência policial. As duas viaturas restantes
têm padrão antibombas. O investimento total na
renovação da frota é de cerca de R$ 20 milhões.

- Estas novas viaturas vão reforçar
delegacias de todo o estado, incluindo Niterói,
São Gonçalo, Baixada Fluminense e interior, além
das especializadas. Isso mostra que nossa gestão
é para todo o Rio de Janeiro, não foca em
determinadas regiões e tem o objetivo de
melhorar a Segurança Pública - disse Cláudio
Castro.

A aquisição visa o reforço e o
restabelecimento operacional da Polícia Civil. Os
novos veículos chamam a atenção pela inovação:
uma tecnologia inédita de blindagem foi usada
nos para-brisas e é contra tiros de fuzil. A medida
garante mais segurança aos agentes.

- Os novos automóveis vão facilitar a
mobilidade dos agentes em terrenos de difícil
acesso. O governo estadual dá prosseguimento
ao plano de investimentos na polícia judiciária -
disse o secretário de Polícia Civil, delegado
Allan Turnowski.

Centros esportivos
Na ocasião, também foi assinado um termo

de cooperação técnica entre as secretarias de
Polícia Civil e de Esporte, Lazer e Juventude

para a instalação de centros esportivos para
atender crianças e adolescentes. Um dos núcleos
vai funcionar nas instalações da Academia de
Polícia Sylvio Terra (Acadepol), no Centro do Rio,
para atender à comunidade infanto-juvenil do
entorno, além de policiais civis e os dependentes.

- Esta iniciativa mostra, na prática, como a
integração e o diálogo funcionam. A ação das duas
secretarias resultou neste belo projeto que vai
incluir a população, principalmente o público
infanto-juvenil. As crianças terão a oportunidade,
ao conviverem com os policiais civis, de
escolherem o melhor caminho - lembrou Cláudio
Castro.

No projeto estão previstos, além da academia,
a revitalização da piscina, criação de uma sala de
pilates e, ainda, salas de atendimento nutricional e
psicológico.

- Vamos trazer crianças e adolescentes para
praticar esportes. Isso aproxima a população da
Polícia Civil e pode mudar a referência de vida
daqueles meninos e meninas. Será a educação
pelo esporte - reforçou Turnowski.

Haverá, ainda, a instalação de um segundo
centro esportivo. Desta vez, na Cidade da
Polícia, no Jacaré, Zona Norte do Rio, onde o
atendimento será exclusivo aos policiais civis e
dependentes. A estrutura prevê uma academia

de musculação e espaço para treinos funcionais
e voltados para a reabilitação dos policiais civis.

- Vamos revitalizar os equipamentos
esportivos, com destaque para a piscina, além
de fornecer os materiais necessários para as
atividades. Num deles, vamos atender, além dos
policiais e seus dependentes, a comunidade do
entorno, com ênfase nas crianças e
adolescentes - afirmou o secretário de Esporte,
Lazer e Juventude, Gutemberg Fonseca.

Os espaços são cedidos pela Polícia Civil,
enquanto os recursos humanos para as atividades
físicas ficarão a cargo da Secretaria de Esporte,
Lazer e Juventude.
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Prlamentares decidiram analisar melhor a matéria

 A votação do Projeto de Lei 442/91, que legaliza os jogos
no Brasil, inclusive os cassinos, só vai ocorrer em fevereiro de
2022. A Câmara dos Deputados, em sessão plenária, chegou a
discutir o projeto na quinta-feira (16), mas os parlamentares
acharam melhor analisar um pouco mais a matéria.

“O projeto será votado em fevereiro, com o tempo necessário
para que seja maturado, discutido, para notarmos a quem interessa
regularizar jogos, a quem não interessa regularizar jogos; quais
são os seus efeitos, quais são as suas causas; o que é bom e o
que é ruim”, disse o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

O texto em debate é um substitutivo apresentado pelo
deputado Felipe Carreras (PSB-PE) em nome do grupo de trabalho
que analisou o tema. A discussão da proposta permanecerá aberta
para que os parlamentares apresentem emendas e destaques e
rediscutam o texto após o recesso parlamentar.

A matéria propõe a legalização de todas as modalidades de
jogos, como cassinos integrados em resorts, cassinos urbanos,
jogo do bicho, apostas esportivas, bingos, jogos de habilidade e
corridas de cavalos. As licenças serão concedidas por meio de
leilões, e os jogos serão fiscalizados por um órgão regulador e
supervisor federal. Com informações da Agência Câmara
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CÂMARA SÓ VOTA EM FEVEREIRO
PROJETO QUE LEGALIZA CASSINOS NO BRASIL
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ABONO DO FUNDEB SERÁ PAGO A
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL

 O Abono Excepcional do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB) será pago a
professores da Rede Municipal de Ensino, em
Itaperuna, cidade localizada no Noroeste
Fluminense. A boa notícia foi dada pelo
prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues,
Alfredão, na última terça-feira, (14).
Presentes ao encontro, Marcelo Poeys,
secretário Municipal de Educação; Murillo
Gouvêa, secretário Municipal de Governo;
vice-prefeito Emanuel Medeiros, “Nel” e o
prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues,
o “Alfredão”.

“É com muita alegria que informo a todos
que o abono do FUNDEB será pago aos
professores do nosso município. Esses
profissionais, verdadeiros heróis, precisam ser
lembrados e valorizados. E tudo aquilo que
estiver ao nosso alcance será feito, buscando
sempre o melhor para o setor de Educação
da nossa cidade. É importante lembrar que
esse dinheiro na conta dos professores, vai
ajudar a fomentar a economia local,
principalmente no comércio da cidade”,
reforça Alfredão.

Marcelo Poeys, secretário Municipal de
Educação, lembrou que todos os esforços
foram empenhados para a concessão do abono.

“Nós envolvemos toda a nossa equipe
técnica, objetivando viabilizar a concessão desse
abono aos nossos professores. Como bem
lembrou o prefeito Alfredão, não estamos
medindo esforços, a fim de buscar o melhor
para o setor educacional do município.
Aproveito o ensejo, a fim de parabenizar a toda
a equipe SEMED que vem superando todas as
adversidades, principalmente durante esse
período mais crítico, ocasionado pela pandemia
de convid-19”, diz o secretário.

Murillo Gouvêa, secretário Municipal de
Governo, reforçou que a atual administração
vem atuando em várias frentes de trabalho.

“Parabenizo aos professores por essa
conquista, mais do que merecida e lembro, que
a atual administração vem trabalhando firme,

Marcelo Poeys, secretário municipal de Educação; Murillo Gouvêa, secretário municipal de Governo;
 vice-prefeito Emanuel Medeiros, “Nel” junto ao prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, “Alfredão”
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em várias frentes de trabalho. Estamos
cultivando boas relações em Brasília e na
ALERJ, a fim de conquistar benefícios para a
nossa cidade e temos obtido êxito com o nosso
trabalho. Itaperuna já está com uma cara nova
e vamos lutar, para dia a dia, alcançar outras
vitórias mais para Itaperuna”, comenta Murillo.

O vice-prefeito Emanuel Medeiros, Nel,
também fez questão de parabenizar a todos os
professores.

“Esse abono é mais do que merecido e todos
os nossos professores estão de parabéns.
Nossa administração vem lutando não só pelo
setor de Educação, como por todas as pastas

e, graças a Deus, temos conquistado vitórias
para a nossa cidade, já nesse primeiro ano de
governo. E tenham certeza, que vamos
trabalhar muito mais nos próximos anos”,
finaliza o vice-prefeito.

Com informações: DECOM/
Itaperuna/RJ
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RETORNO DA STOCK CAR AO RIO DE JANEIRO

Governador Cláudio Castro anuncia retorno da Stock Car ao Rio de Janeiro

 O governador Cláudio Castro anunciou,
na quarta-feira (15), o retorno da Stock Car ao
Rio de Janeiro, em 2022, após dez anos fora do
estado. A etapa fluminense da competição,
batizada de GP Galeão, é viabilizada pela
Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e
Juventude por meio da Lei de Incentivo ao
Esporte. A disputa será em uma pista montada
no Aeroporto RioGaleão, na Ilha do Governador,
Zona Norte da capital fluminense.

- O Rio de Janeiro passa por uma retomada
após um período de perdas. É a retomada da
credibilidade. Grandes empresas voltaram a nos
procurar para investir no Rio de Janeiro. Nossa
gestão tem resultados históricos. Quando
ouvimos um piloto como o Cacá Bueno dizer
que acredita no estado, indica que estamos no
caminho certo - afirmou o governador Cláudio
Castro.

O GP Galeão, primeira corrida em um
aeroporto comercial na história do esporte
nacional, será realizado no dia 10 de abril. A pista
terá quatro quilômetros de comprimento e 45
metros de largura. A estrutura prevê a instalação
de arquibancadas.

- Constantemente recebemos pedidos dos fãs
da Stock Car para que as provas voltem a ser
no Rio de Janeiro. Vamos batizar o circuito de
Cacá Bueno, único piloto carioca em atividade.
Estamos voltando para casa - comemorou
Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da
Stock Car.

Um carro, semelhante aos que são utilizados
pelos pilotos nas provas de Stock Car, foi
desenvolvido especialmente para o lançamento
da etapa do Rio de Janeiro. O automóvel, que
tem cerca de 500 cavalos de potência, será
exposto em alguns locais da capital, como o
Palácio Guanabara, o Aeroporto RioGaleão,
entre outros pontos turísticos.

- Estive no domingo em Interlagos, São Paulo,
e pude vivenciar a nova era da Stock Car, que
vem agregando muito ao esporte brasileiro. A
Lei de Incentivo ao Esporte, da nossa secretaria,
foi um importante instrumento para que a
modalidade estivesse de volta ao Rio de Janeiro.
Trazer de volta a Stock Car atraiu outras
modalidades automobilísticas para conversarem
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GP Galeão será disputado em pista no Aeroporto RioGaleão e fará parte do calendário de retomada dos eventos esportivos

conosco - afirmou o secretário de Esporte, Lazer
e Juventude, Gutemberg Fonseca.

Retomada dos grandes eventos
O ano de 2022 será marcado pela retomada

de alguns dos principais eventos esportivos e de
entretenimento que tinham o Rio de Janeiro como
sede. A Maratona do Rio, realizada no mês
passado, já antecipou este potencial: o impacto
foi positivo na rede hoteleira, com cerca de 95%
de ocupação durante o fim de semana da
realização das corridas de rua, segundo pesquisa
da Associação Brasileira de Hotéis do Rio de
Janeiro (ABIH-RJ).

- O trabalho de retomada dos grandes eventos
mostra resultados a partir deste anúncio.
Sabemos que, mesmo um evento realizado na
capital, pode gerar impacto no interior do estado.
O retorno da Stock Car é a prova de que as
pessoas voltaram a acreditar no Rio de Janeiro
e estão apostando no estado para retomar os
investimentos em diversos setores - afirmou o
secretário de Turismo, Gustavo Tutuca.

O pentacampeão da categoria Cacá Bueno também
falou sobre o retorno do esporte ao Rio de Janeiro.

- Tudo que hoje sou teve início na minha
cidade, que é o Rio de Janeiro. Comecei no kart

aqui e, por isso, é uma grande vitória. Este será
o ponto de partida do retorno do automobilismo -
disse o piloto.

A competição
Ao todo, são 12 etapas da Stock Car Pro

Series, que é a categoria de acesso. A competição
brasileira também será realizada em outras
cidades do país. No Rio de Janeiro, o GP Galeão,
além do governo estadual, tem o apoio das
empresas Naturgy, Light e RioGaleão. A iniciativa
marcará também as comemorações dos 70 anos
do Aeroporto Internacional Tom Jobim,
inaugurado em 1º de fevereiro de 1952.

NOROESTE: IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE
TURISMO HISTÓRICO “ROTA CAMINHOS DO AÇÚCAR”

No encontro com empresários da Região Noroeste ficou acertado que o deputado
Jair Bittencourt (PP) irá coordenar um grupo de trabalho para recolher todas as demandas da região

 A reunião do presidente da Alerj, André
Ceciliano (PT) com empresários e prefeitos da
Região Noroeste Fluminense para divulgar o
Fundo Soberano não ficou só na conversa.
Entrou na pauta de quinta-feira (16), o Projeto
de Lei 5.274/21, que autoriza a transferência
de R$ 10 milhões do Fundo Especial da
Assembleia Legislativa para o Consórcio
Público de Desenvolvimento do Norte e
Noroeste Fluminense – CIDENNF. O dinheiro
vai para a implementação do projeto de turismo
histórico “Rota Caminhos do Açúcar”. A ideia
é criar um roteiro, a exemplo do que já acontece
com o do Vale do Café, resgatando o ciclo
econômico açucareiro que, no  passado,
movimentou a economia das cidades destas
regiões.

O consórcio tem a participação de nove
municípios: Bom Jesus do Itabapoana, Campos
dos Goytacazes, Carapebus, Cardoso Moreira,
Conceição de Macabu, Italva, Quissamã, São
Fidelis e São Francisco do Itabapoana. Em
conjunto, realizam de compra de equipamentos
e materiais a gestão de programas.

E não ficou só nisso. Um grupo de
empresários do Noroeste foi recebido por
Ceciliano e por Jair Bittencourt na Alerj numa
reunião em que a concessionária Enel foi
cobrada por melhoria no fornecimento de
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energia elétrica para a região. Tem muita
empresa tendo que comprar gerador a diesel

para suprir a falta abastecimento e até
trabalhando com equipamentos abaixo da

capacidade produtiva para não sobrecarregar
a rede das cidades, que precisam de ampliação.
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COLAR DO MÉRITO: PRESIDENTE DA
ALERJ RECEBE HOMENAGEM DA AMPERJ

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT),
foi homenageado com o Colar do Mérito pela Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Amperj)

 O presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado
André Ceciliano (PT), foi homenageado com o
Colar do Mérito pela Associação do Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro (Amperj).
Também foram agraciados o promotor de justiça
e presidente da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (Conamp),
Manoel Murrieta, e a promotora de justiça Rosa
Maria Xavier Gomes Carneiro (in memoriam).

A Amperj ressaltou a importância da liderança
de Ceciliano à frente da Alerj, destacando a
atuação do presidente da Casa em momentos
emblemáticos, como a votação da Reforma da
Previdência estadual do serviço público e a
criação do Programa Supera RJ. Lembrou
também a economia feita pela Alerj, que devolveu
ao Tesouro Estadual mais de R$ 1 bilhão e a
inauguração da nova Sede do parlamento, no
Edifício Lúcio Costa, no Centro do Rio.

Após agradecer a homenagem, o presidente
da Alerj recordou tempos difíceis vividos pela
Assembleia, nos anos de 2016 e 2017, quando o
estado passou por uma grave crise financeira,
período em que houve atraso no pagamento dos
salários dos servidores. Ele falou, também, sobre
o futuro do Rio de Janeiro.

"Nós enfrentamos votações com a Alerj
cercada, sob bombas de efeito moral e balas de
borracha. Eu, como presidente interino na época,
ajudei a aprovar medida para o estado tomar um
empréstimo e colocar os salários dos servidores
em dia", lembrou Ceciliano. Ainda segundo ele,
o Estado do Rio, hoje, se encontra em um novo
momento: "De janeiro a novembro de 2021, o
estado arrecadou mais 16 bilhões de reais, se
compararmos com 2020. Então, o Rio de Janeiro
vive uma janela de oportunidades".

Neste cenário, ele destacou a importância do
recém-criado Fundo Soberano, projeto de sua
autoria. "Temos andando pelas regiões discutindo
o Fundo Soberano, e precisamos pensar o Rio
pós-pandemia, além dos royalties. É fundamental
gerar empregos e voltar a crescer, devolvendo a
dignidade de várias famílias. Precisamos virar
essa página", disse

Presidente da Amperj, Claudio Henrique
Viana destacou a sensibilidade de Ceciliano em
ouvir e acolher os pleitos dos servidores.
"Obrigado, deputado, por ter dado as mãos ao
funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro",
disse. A cerimônia foi encerrada com um concerto
da Orquestra Sinfônica Brasileira.
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IBGE ABREIBGE ABREIBGE ABREIBGE ABREIBGE ABRE
INSCRIÇÃOINSCRIÇÃOINSCRIÇÃOINSCRIÇÃOINSCRIÇÃO

 O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) publicou no Diário Oficial da
União, o edital para seleção de recenseadores e
agentes censitários do Censo Demográfico 2022.
Serão 206.891 vagas temporárias para todo o país.
Antes deste edital, o IBGE já tinha aberto dois processos
seletivos, que foram cancelados, devido a adiamentos
do censo. O primeiro cancelamento foi em março de
2020 e, o segundo, em outubro deste ano.

Das vagas, 183.021 serão para recenseador,
18.420 para agente censitário supervisor e 5.450 para
agente censitário municipal. As inscrições terminam
às 16h de 29 de dezembro deste ano.

As inscrições serão feitas pelo site da FGV
Conhecimento, onde também poderão ser
encontradas informações sobre as provas.

Salários - Os recenseadores, que são os
responsáveis pela aplicação do questionário do
Censo nos domicílios, terão salário variável de
acordo com a produção. A carga horária
semanal recomendável é de 25 horas. A taxa
de inscrição custa R$ 57,50.

Os agentes censitários supervisores
supervisionam o trabalho dos recenseadores. Eles
têm a carga horária semanal de 40 horas e salário
de R$ 1.700. Já os agentes censitários municipais
têm, entre suas atribuições, garantir a cobertura de
sua área territorial, o cumprimento dos prazos e a
qualidade das informações coletadas. A carga horária
é de 40 horas e o salário, de R$ 2.100. O valor da
taxa de inscrição para ambos os cargos é de R$
60,50. Edição: Kleber Sampaio
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CLÁUDIO CASTRO LANÇA APLICATIVO PARA
FACILITAR A OFERTA E A BUSCA POR EMPREGO

'Mais Trabalho RJ' está disponível nas plataformas IOS e Android
e possui duas versões: para o trabalhador e para o empregador

 O aplicativo Mais Trabalho RJ foi lançado
pelo governador Cláudio Castro, para impulsionar
a empregabilidade fluminense e encurtar as
distâncias entre quem procura e quem oferece
oportunidades de trabalho. Em duas versões, uma
que atende ao empregador e outra voltada para
o trabalhador, o aplicativo já está disponível nas
plataformas IOS e Android.

– Nossa missão é unir as pontas. Queremos
mostrar aos empreendedores que medidas como
esta vão levar até eles profissionais competentes,
e também vão apresentar aos trabalhadores
todas as oportunidades disponíveis. Esse
aplicativo é o futuro. O Rio de Janeiro é o estado
que mais cresce na federação.  Escrevemos um
novo tempo, com mais tecnologia, transparência,
rapidez e dignidade para todos que moram aqui
– afirmou o governador Cláudio Castro.

 Iniciativa da Secretaria de Trabalho e Renda,
o Mais Trabalho RJ possibilitará que o trabalhador
se cadastre e inclua seu histórico profissional,
com experiências e qualificações. As informações
ficarão à disposição do empregador para
posterior busca por oportunidades disponíveis e
que se encaixem no seu perfil profissional. Na
versão para os empregadores, será possível
cadastrar empresas e divulgar vagas, além de
buscar, por meio de filtros de qualificação e
localização, em um banco com milhares de
currículos, o perfil profissional que atenda às suas
necessidades.

– Esse aplicativo foi criado para dar mais
agilidade ao processo de intermediação de mão
de obra e ampliar a empregabilidade no nosso
estado. Se der match, as partes se comunicam e
dão início ao processo de contratação – explicou
o secretário de Trabalho e Renda, Patrique
Welber.

Através de um canal digital, o atendimento
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ao cidadão e à empresa poderá ser feito de
forma totalmente virtual, com um time de
profissionais capacitados para esclarecer
possíveis dúvidas. A divulgação do novo

software junto às empresas fluminenses será
feita, inicialmente, por agentes do trabalho, que
percorrerão o Estado do Rio em busca de
vagas abertas e de novas oportunidades para

incluir no sistema. Esses agentes também
farão a busca ativa por trabalhadores que se
encaixem no perfil desejado pela empresa
parceira.
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ITAPERUNA: PREFEITURA TROCA LÂMPADAS
COMUNS POR ILUMINAÇÃO DE LED NA CIDADE

Praça Santos Dumont: Prefeitura de Itaperuna troca lâmpadas comuns por iluminação de LED

 No mês de dezembro a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano (Obras)
de Itaperuna iniciou a troca de lâmpadas comuns
por lâmpadas de LED em alguns pontos da
cidade. As lâmpadas de iluminação comum da
Praça Santos Dumont e da Praça em frente a
Igreja Matriz São José do Avay (conhecida como
‘Pracinha do Camelô’), ambas no Centro da
cidade, já foram trocadas por lâmpadas de LED.

O serviço faz parte do Programa Rua
Iluminada, da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano (Obras), que prevê a
troca de outros diversos pontos de luz e praças
nesta primeira etapa.

As lâmpadas de LED são mais econômicas
comparadas às antigas lâmpadas. “Além de
serem 75% mais econômicas, as lâmpadas de
LED iluminam mais do que as antigas, e são
mais modernas. Nossa ideia é continuar com as
trocas na região central e depois partir para a
região periférica.” - afirmou o secretário
municipal de Desenvolvimento Urbano (Obras),
Alexandre Pereira da Silva.

A moradora Gisele de Souza, dona de casa,
afirma estar satisfeita com a mudança. “Acredito
que a troca das lâmpadas trará melhor iluminação
e segurança para nós moradores e até mesmo
para quem frequenta a pracinha. Ter uma boa
iluminação traz mais segurança para o morador.
Estou satisfeita. A iluminação pública é essencial
para a população”, disse.

Em média, as lâmpadas de LED têm alta
durabilidade, podendo funcionar por até 10 anos.
A previsão é de que a troca das lâmpadas
comuns por LED cheguem nos demais bairros,
pois além de contribuir na segurança pública e
na mobilidade urbana, tem baixa manutenção.

Com informações:  DECOM/
Itaperuna/RJ
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ESCASSEZ DE MATÉRIAS-PRIMAS DEIXA
ROUPAS MAIS CARAS NAS COMPRAS DE FIM DE ANO
 Os efeitos da pandemia na economia

atingem em cheio compras tradicionais desta
época de fim de ano – dessa vez, com altas que
ultrapassam os 100%, segundo o Sindicato de
Vestuário do Norte Fluminense (SindVest NF). A
informação vem ao encontro de uma pesquisa
realizada pela Firjan, que aponta que seis em cada
dez indústrias do estado do Rio ainda enfrentam
dificuldade na compra de insumos e matérias-
primas nacionais.

“Se no Natal passado faltavam algumas cores
específicas, hoje há uma escassez generalizada que
vai impactar diretamente no preço final. No início da
pandemia ainda havia estoque, mas hoje toda a
economia está muito desarticulada. E o setor têxtil
nacional ainda precisa de produtos importados, como
fios, elásticos e pigmentos, mas o mercado externo
também não recuperou sua atividade plena”, explicou
o vice-presidente da Firjan Norte Fluminense e
presidente do SindVest NF, Luiz Damião.

Vice-presidente do SindVest NF, Monalisa
Crespo conta que alguns fornecedores estão
recusando novos clientes devido à escassez de
insumos, o que acaba – ao lado do frete alto –
encarecendo o preço final do produto para o
consumidor.

“Alguns fornecedores pararam de fabricar em
agosto e não atendem mais novos clientes, de
modo que a alta nos preços dos insumos já passa
de 100%: uma malha que custava R$ 40, hoje
está R$ 89. E até as importadoras estão com
dificuldade devido ao custo do frete: os contêineres
com insumos da China, cujo aluguel custava US$
1.600, hoje estão a US$ 11.900. Então os clientes
vão sentir um pouco dessa alta no Natal e no Ano
Novo”, afirmou.

Segundo o estudo “Sondagem Especial de
Fornecimento de Insumos e Matérias-primas”,
realizado em novembro pela Firjan, 64,7% das
indústrias fluminenses relatam que ainda
enfrentam dificuldade na compra de insumos e
matérias-primas nacionais, mesmo pagando mais
caro pelos produtos. No caso dos materiais

importados, 73,2% das empresas fluminenses
estão sendo impactadas.

“Os dados indicam o quanto os efeitos da
pandemia e a alta global de preços ainda
permanecem como um grande desafio. Mas a
expectativa é de que em 2022, esta situação que
se arrasta há dois anos seja, enfim, reequilibrada”,

comentou o presidente da Firjan Norte
Fluminense, Francisco Roberto de Siqueira.

A expectativa de 60% dos empresários é de
que a normalização da oferta ocorra no primeiro
semestre de 2022. Aproximadamente 13% dos
entrevistados esperam normalização no segundo
semestre e, para quase 20%, essa melhora deve

acontecer somente em 2023.
“Apesar das dificuldades, notamos que novas

empresas estão chegando ao mercado, e há um
esforço grande em busca dos fornecedores que
melhor se prepararam para este período, já com
base na experiência do último fim de ano
pandêmico”, concluiu Monalisa.

Industriais campistas apontam aumento de mais de 100%. Segundo pesquisa da Firjan, seis em
cada 10 indústrias fluminenses relatam dificuldade na compra de insumos e matérias-primas nacionais
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