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"A agenda foi positiva e muito proveitosa. Ouvimos as demandas locais de diversas
categorias e autoridades dos 13 municípios para ampliar o debate sobre investimentos estruturantes

 dentro do Fundo Soberano", afirmou o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano

 Investimentos em infraestrutura para resolver
os crônicos problemas de energia elétrica e das
enchentes dos rios Muriaé e Pomba que castigam
a Região Noroeste Fluminense, além da melhoria
de rodovias e estradas vicinais, são algumas das
prioridades apontadas no debate sobre o Fundo
Soberano, que reuniu prefeitos, vereadores,
lideranças empresariais e demais representantes
da sociedade civil, realizado na sexta-feira (3), no
Teatro Sesi-Firjan de Itaperuna. O presidente da
Alerj, deputado André Ceciliano (PT), destacou a
importância de ouvir as demandas regionais para
direcionar investimentos em projetos estruturantes
que possam alavancar o desenvolvimento
econômico e social numa das regiões menos
populosas do estado. PÁGINAS 5 e 6
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AGENDA POSITIVA AGRADOU EMPRESÁRIOS E PREFEITOS DA REGIÃO

PÁGINA 7

90% DOS ADULTOS
BRASILEIROS JÁ TOMARAM

A 1ª DOSE DA VACINA

AO TODO, 159,3 MILHÕES
INICIARAM O CICLO VACINAL

CONTRA A DOENÇA

PRAZO TERMINA NO DIA 10
 E VÃO SER DESTINADOS R$ 40

MILHÕES PARA EMPREENDEDORES
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Presidente da Alerj, André Ceciliano recebe Moção das mãos do presidente da Câmara Municipal de Itaperuna
pelo reconhecimento dos serviços prestados pela Alssembéia com a preocupação junto ao Noroeste Fluminense

PÁGINA 8

ESTADO DO RJ:  REGISTRO
RECORDE DE ABERTURAS DE
EMPRESAS EM NOVEMBRO
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JUCERJA: NÚMERO É O MAIOR
DO MÊS NOS ÚLTIMOS 20 ANOS

CMI ENTREGA MOÇAO AO PRESIDENTE
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PRESIDENTE DA CMI SINEI DOS SANTOS MENEZES E AUTORIDADES
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SAÚDE: PREFEITURA DE ITAPERUNA REFORÇA AÇÕES
DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O “DEZEMBRO VERMELHO”

“Dezembro Vermelho” terá uma série de programação oferecido pela Prefeitura de Itaperuna,

 A Prefeitura Municipal de Itaperuna, através da
Secretaria Municipal de Saúde, junto a Coordenação do
Programa IST/AIDS deu início nesta quarta-feira (1º), Dia
Mundial da Luta Contra a Aids, nas dependências do Posto
de Saúde Dr. Raul Travassos, a Campanha “Dezembro
Vermelho”, que marca o calendário como período que reforça
a conscientização e a prevenção contra o vírus HIV, a Aids
e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

De acordo com a coordenadora do Programa IST/AIDS,
Débora Hypólito as UBS do Município vão trabalhar em
conjunto com o Posto de Saúde Dr. Raul Travassos,
reforçando e ajudando na conscientização e realização de
testes rápidos, com segurança e com sigilo absoluto e com
resultado em até 15min. “Nossa equipe trabalha com ética.
As pessoas não precisam ficar com medo de se expor. O
teste é muito importante. Quanto mais cedo diagnosticar, mais
cedo você começa o tratamento”, completa a coordenadora.

– O diagnóstico precoce é o fundamental. Temos
disponível a Profilaxia Pós-Exposição Sexual (PEP), ou seja,
quando uma pessoa se expõe a uma situação de risco; teve
uma relação sem usar preservativo ou o preservativo estourou,
essa pessoa tem um prazo de 72h para procurar uma unidade
de Saúde para começar a fazer uso de medicamentos que
impeça que ela venha contrair o HIV – disse Débora Hypólito,
ressaltando que o prazo é fundamental e que a medicação
está disponível tanto no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos
quanto na UPA e no P.U. ,  esses dois últimos com
funcionamento 24h.

Segundo a secretária de Saúde, Adriana Levone “A
Secretaria já realiza campanhas de prevenção e ações durante
todo o ano e seguirá todo o mês de dezembro com mutirão
de testagem rápida no Posto de Saúde Dr. Raul Travassos,
além de campanhas informativas de prevenção e de testagem
de rotina nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do
Município”.

– Importante ressaltar que ações dessa natureza geram
uma conscientização na população itaperunense. A
manutenção dos exames bem como o diagnóstico rápido são
muito importantes. É um pedido do prefeito Alfredão que
todos os Programas de Saúde oferecidos pela municipalidade
tenham celeridade, sempre respeitando os assistidos – relatou
Adriana Levone.

Segundo a coordenadora Administrativa do Posto de
Saúde Dr. Raul Travassos, Simone Boechat Tinoco, “a
população itaperunense, bem como todos que recebem ajuda
ou auxílio pelo Programa, devem procurar atendimento sem
receio”.

– Todos serão muito bem acolhidos pela equipe do programa.
É um pedido que a secretária Adriana Levone sempre faz.
Quanto mais cedo tiver um diagnóstico, melhor a qualidade de
vida desses pacientes –  acrescentou Simone Tinoco.

Representando o prefeito Alfredo Marques Rodrigues e
o vice Nel, o secretário de Governo, Murillo Gouvêa disse
que “o combate ao preconceito serve para demonstrar a
eficiência dos atuais tratamentos médicos que vem garantindo
qualidade de vida aos que convivem com HIV, entre outras
doenças sexualmente transmissíveis”.

– A Secretaria de Saúde, na pessoa da secretária Adriana
Levone está de portas abertas para o atendimento da população
itaperunense. Temos excelentes profissionais e nosso Posto
de Saúde está muito afinado com o pedido do prefeito Alfredão
e vice, Nel: saúde para todos – finalizou Murillo Gouvêa.

Participaram do evento, o secretário de Governo Murillo
Gouvêa (representando o prefeito Alfredão e o vice Nel); a
secretária de Saúde, Adriana Levone; a coordenadora
Administrativa do Posto de Saúde Dr. Raul Travassos, Simone
Boechat Tinoco; a coordenadora do Programa IST/AIDS,
Débora Hipólito, a vereadora Vivi Dentista, além de diversos
profissionais da área da saúde municipal, entre outros.

Secretaria de Saúde vai realizar ações de reforço na
conscientização do “Dezembro Vermelho”

As ações de reforço na conscientização seguem ao longo
do mês com auxílio das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os
locais orientarão a população quanto à importância da prevenção,
testagem de rotina, uso de preservativos e tratamentos.

FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Coordenadora, Simone Boechat Tinoco

FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET

FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Secretária de Saúde, Adriana Levone Coordenadora, Débora Hypólito

Secretária de Governo, Murillo Gouvêa
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CVAS ITAPERUNA COLABORA COM CAMPANHA
DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE COLETA SELETIVA

Coordenação Municipal de Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS) vem
colaborando com a campanha de conscientização sobre coleta seletiva

 Em Itaperuna, RJ, a Coordenação
Municipal de Vigilância Ambiental em Saúde
(CVAS) vem colaborando com a campanha
de conscientização sobre coleta seletiva.
Recentemente, técnicos da CVAS estiveram
reunidos com o diácono Francelino da Silva
Junior, voluntário da Associação dos
Catadores de Itaperuna.

Durante a reunião foi abordada a
necessidade da construção de ações coletivas
de conscientização e sensibilização da
população, referente ao descarte seletivo do
lixo.

O diácono Francelino é um dos
idealizadores da ação conhecida como ‘Eco
Pontos’, containers espalhados por locais
distintos de Itaperuna, com o intuito de
recolher materiais que possam ser reutilizados
ou reciclados, como plásticos, garrafas pet,
papelão, garrafas de vidro, geladeiras, fogões,
freezer entre outros materiais e
eletrodomésticos.

Para o coordenador da CVAS Adriano
Rodrigues, essa parceria reforça a importância
da educação em saúde e da educação
ambiental, junto à população.

“A maior quantidade de focos de Aedes
aegypti, encontrados pelos agentes
comunitários de endemias são localizados nos
quintais das residências, e em objetos
inservíveis que podem ser reutilizados ou
reciclados, muitas vezes, amontoados nos
quintais das residências. A parceria com o
diácono Francelino fortalecerá ainda mais
nossas ações de campo, pois teremos como
descartar de forma consciente e correta esses
resíduos, quando necessário”, comenta
Adriano.

MULTIPLICADORES DE
INFORMAÇÃO - A equipe da CVAS terá
como ponto crucial, as informações passadas
pelos agentes, aos moradores, no momento da
visita domiciliar.

O projeto denominado ‘Mensagem
educativa para o descarte seletivo’ tem por
iniciativa, incluir na rotina de trabalho, a ideia
que os agentes dialoguem com a população
sobre a importância do descarte de lixo de
forma seletiva e consciente.

Para que o êxito do projeto seja alcançado,
será intensificada a ação ‘10 minutos salvam

PÁGINA 5

vidas’, já existente no trabalho de combate à
dengue, onde cada morador tira dez minutos
de seu tempo, um dia por semana, na busca
de objetos inservíveis em seus quintais, que
possam servir de criadouros para a larva da
fêmea do Aedes aegypti, mosquito transmissor
da dengue, febre chikungunya, zika vírus, febre
amarela entre outras arboviroses.

ECO PONTOS NO COMBATE AO
MOSQUITO - De acordo com o diácono
Francelino esta parceria irá agregar tanto o
trabalho de captação de resíduos recicláveis
e reutilizáveis, como a eliminação de objetos
que possam servir de criadouros no combate

ao mosquito.
“As probabilidades que podemos construir

com essa parceria, com certeza trará ganhos
para a saúde da população, pois estaremos
promovendo a saúde e a prevenção às
doenças, assim como haverá contribuição, para
a melhoria do ambiente que vivemos, enquanto
sociedade, consciente e integrativa. Sinto-me
grato pelo convite e com certeza
aproveitaremos ao máximo a oportunidade e
iremos aprender bastante com essa parceria”,
finaliza Francelino.

Para outras informações, solicitação de
atendimento específico, dentre outras questões

relacionadas ao setor, dirija-se à Vigilância
Ambiental em Saúde (Casa Verde), situada
na Rua Júlio César, 99, Centro (em cima da
Farmacinha do SUS).

O e-mail do setor –
cvasitaperuna@gmail.com – é outra forma de
contato. Você ainda pode se dirigir à UBS
(Unidade Básica de Saúde) mais próxima de
sua residência e relatar algum problema ao
agente comunitário de saúde, que ele passará
a informação à Coordenação da Vigilância
Ambiental em Saúde.

Com informações:  DECOM/
Itaperuna/RJ
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*MONUMENTOS IRMÃOS: CELEBRAÇÃO MARCA A
GEMINAÇÃO DO CRISTO REDENTOR DO

CORCOVADO COM O CRISTO REDENTOR DE ITAPERUNA*
 Amanhã, domingo (5), às 11h, uma celebração no Cristo

Redentor de Itaperuna vai selar a Geminação do Cristo Redentor
do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, com o Cristo
Redentor de Itaperuna, que contará com uma missa presidida
pelo bispo titular da Diocese de Campos, Dom Roberto Francisco
Ferrería Paz. Nesse dia histórico também haverá o lançamento
do memorial do Cristo Redentor da cidade, que ficará localizado
na base do monumento.

No dia 31 de agosto deste ano, o monumento do Noroeste
Fluminense passou a ser o primeiro do Brasil a ser reconhecido
oficialmente como monumento irmão pelo Cristo Redentor do
Corcovado, num ato de Geminação assinado pela Mitra
Arquiepiscopal do Rio de Janeiro, representada pelo Santuário
Cristo Redentor, e pela Prefeitura Municipal de Itaperuna, através
da Secretaria Municipal de Turismo, no qual os monumentos
passaram a se conectar com parcerias em diversas áreas, como
Turismo, Cultura, Desenvolvimento Sustentável, Social e
Religiosa.

Assim como já foi realizado com o Santuário de Cristo Rei,
em Portugal, e o Cristo Redentore di Maratea, na Itália, a
Geminação do Cristo Redentor do Corcovado com o Cristo
Redentor de Itaperuna tem como objetivo partilhar experiências
e espiritualidade, incentivando as peregrinações.

A Santa Missa será concelebrada pelo Reitor do Santuário
Cristo Redentor, Padre Omar, e pelo pároco da Matriz São José
do Avahy, em Itaperuna, Padre Luiz Carlos Amorim, e terá a
presença do Prefeito Municipal de Itaperuna, Alfredo Paulo
Marques Rodrigues, do Secretário Municipal de Turismo,
Marcelo Nascimento, do Secretário de Governo, Murillo Gouvêa,
do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do
Vice-presidente da Alerj, Jair de Siqueira Bittencourt, e do
Prefeito do Município do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, além
de outras autoridades. O Cristo Redentor de Itaperuna fica na
parte alta do Centro da Cidade de Itaperuna.

Sobre o Santuário Cristo Redentor do Corcovado
O Santuário Cristo Redentor é o primeiro santuário a céu

aberto do mundo! Símbolo nacional dos sentimentos cristãos do
país, é um espaço originalmente sagrado, que contou com grande
participação dos fiéis e empenho da população do Rio de Janeiro
para a sua construção. A ele afluem pessoas de todos os povos
e culturas. A elas, o Cristo Redentor acolhe, de braços abertos,
para que sua presença real, em corpo e sangue, alma e divindade,
viva na Capela Nossa Senhora Aparecida, toque seus corações.
É lugar de celebrações cultuais e culturais, de caridade, de
cultura, de diálogo ecumênico e interreligioso, de peregrinação
e de desenvolvimento sustentável.

Atribui-se a ideia original da construção de uma imagem de
Jesus Cristo sobre o Monte Corcovado ao sacerdote lazarista
francês Pierre-Marie Bos. Esse missionário chegou ao Brasil
em 1859, sendo designado capelão da igreja do Colégio da
Imaculada Conceição, no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo,
local com vista privilegiada para o Corcovado.

Em 1888, a Princesa Isabel, que frequentava a Igreja da
Imaculada Conceição, assinou a Lei da Abolição da Escravatura,
e quiseram homenageá-la com uma estátua no alto do Monte
Corcovado. A princesa gentilmente declinou, ordenando a
construção de uma imagem ao Sagrado Coração de Jesus, que
para ela era o ‘verdadeiro Redentor dos homens’. Contudo, a
Proclamação da República, em 1889, cancelou temporariamente
os planos da construção.

Em 1921, nos preparativos para o Centenário da
Independência, um grupo de leigos chamado ‘Círculo Católico’
lançou novamente a ideia da construção, que foi prontamente
acolhida pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, sob a liderança
de Dom Sebastião Leme.

O projeto vencedor foi do engenheiro carioca Heitor da Silva
Costa, que contou com a colaboração do pintor Carlos Oswald,
do escultor francês Paul Landowski e os cálculos estruturais do

engenheiro francês Albert Caquot. O monumento, com 38 metros
de altura, foi erguido com doações do povo brasileiro, entre 1926
e 1931, sendo inaugurado com a benção do Cardeal Leme, na
presença do chefe de governo Getúlio Vargas, no dia 12 de
outubro de 1931. Em 2006, no 75° aniversário da inauguração
do monumento, o platô do Monte Corcovado foi reconhecido
como um lugar sagrado, recebendo, por decreto de Dom Eusébio
Scheidt, o título de Santuário Arquidiocesano do Cristo Redentor
do Corcovado.

Sobre o Cristo Redentor de Itaperuna
O Cristo Redentor de Itaperuna foi inaugurado em 20 de

janeiro de 1966. A estátua, com 20 metros de altura, foi idealizada
pelo prefeito - já falecido - Cláudio Cerqueira Bastos e projetada
pelo escultor capixaba Francisco Moreira.

Em comemoração aos 55 anos do monumento, estão sendo
realizadas diversas iniciativas, como a instalação de sinalização
(placas indicativas que se iniciam na avenida Cardoso Moreira,
no Centro da Cidade, até a parte alta da cidade, onde está o

Cristo Redentor), iluminação cênica, internet e uma luneta
própria para turismo, de onde as pessoas podem observar a
cidade por vários ângulos, além de totens contando a história
do monumento.

Um historiador da cidade está produzindo um documentário
do Cristo Redentor de Itaperuna, com o apoio da Secretaria
de Turismo. O monumento é patrimônio histórico, turístico e
cultural e atrai milhares de pessoas semanalmente. No local
também há uma lanchonete que funciona de terça a sexta-
feira, a partir das 16h, e sábado e domingo, a partir das 8h.

O Cristo Redentor de Itaperuna conta com uma parceria
com a Associação de Parapente, onde os esportistas realizam
voos. A rampa de voo livre foi recentemente recuperada para
incentivar a modalidade. É a primeira rampa da região onde
foi realizado um voo de parapente com um cadeirante, um policial
militar que ficou paraplégico após ser atingido em uma troca de
tiros quando estava em serviço.

Com informações: DECOM/Itaperuna/RJ

Missa será presidida pelo bispo titular da Diocese de Campos, Dom Roberto Francisco Ferrería Paz
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INVESTIMENTOS EM ENERGIA E LOGÍSTICA SÃO AS PRINCIPAIS

DEMANDAS DE EMPRESÁRIOS DO NOROESTE DO ESTADO DO RJ

 Melhoria do fornecimento de energia
elétrica, asfaltamento de estradas e oferta de
formação profissionais foram as principais
demandas apresentadas por empresários da
Região Noroeste no encontro com o presidente
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT).
A reunião com o objetivo de discutir o Fundo
Soberano foi realizada, na quinta-feira (2), na
sede da Federação das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Firjan), em Itaperuna.

A proposta foi conhecer os entraves ao
desenvolvimento econômico e social da região,
antecipando o debate sobre o fundo, que foi
realizado com a presença de autoridades,
dirigentes de entidades empresariais, sindicatos
e representantes da academia, na sexta-feira
(3), no Teatro Sesi-Firjan de Itaperuna.

Dono da VestSurf, uma das principais
confecções do estado que emprega mil
funcionários, José Agripino Gregório, afirmou
que as empresas não conseguem ampliar sua
produção porque sofrem com as constantes
falhas no fornecimento de energia elétrica,
sendo obrigados a investir na compra de
geradores para viabilizar os negócios.

“Não conseguimos ligar os equipamentos na
capacidade plena. As empresas de diversos
setores não conseguem ampliar sua produção
porque sofrem com os constantes piques de luz
“, contou Agripino, que também destacou a

necessidade de capacitação de empregados e
empresários.

O presidente do Sindicato das Indústrias de
Alimentação do Noroeste, proprietário do
Shopping do Pão, João Dimas Ramos, sugeriu
que seja elaborada uma lei permitindo aos
pequenos empresários, que consomem até 100
kwatts/hora, comprar energia no mercado livre,
para baratear os custos. Hoje esse benefício
só é permitido a partir de 500 kwatts/hora. Já
o prefeito de Itaperuna, Alfredo Paulo Marques
defendeu a construção de duas subestações
como solução para a precariedade do
fornecimento local.

O presidente Ceciliano afirmou que vai
intermediar uma reunião de representantes do
empresariado com a concessionária Enel,
responsável pelo sistema na região. Ele
lembrou que, recentemente, a Alerj aprovou
medidas para aliviar os custos do produtor rural.
As Leis 8.926/20 e 9.451/21 permitiram a
isenção de ICMS na conta de luz de quem
consome até 1 mil kwatts/hora. Essa última
norma tem coautoria dos deputados Jair
Bittencourt (PP) e Márcio Pacheco (PSC).

“Fiquei muito impactado com a questão da
energia. Às vezes, são questões que podem
ser resolvidas com R$ 10 milhões no caso de
linha de transmissão e R$ 30 milhões no caso
de subestação. Já marquei um encontro com o
presidente da Enel e os empresários para

buscarmos uma solução ”, disse Ceciliano.
João Dimas também destacou a importância

do asfaltamento da estrada que liga Varre-Sai
a Santa Clara. Os empresários ressaltaram que
é fundamental o apoio do estado, já que são
muitas as estradas vicinais que escoam as
produções rurais e as prefeituras não têm
condições de fazer o investimento necessário.
O deputado Jair Bittencourt (PP) informou que
algumas obras viárias já estão em processo de
licitação pelo Governo do Estado.

A redução da carga tributária –
especialmente do ICMS – para aumentar a
competitividade das empresas diante dos
concorrentes de estados vizinhos de Minas
Gerais e Espírito Santo também foi outra
reivindicação da maioria dos empresários. No
setor de carnes, principalmente, o benefício
fiscal poderia representar mais empregos no Rio
de Janeiro. É o que disse o presidente da
Associação dos Frigoríficos e Matadouros do
Estado do Rio de Janeiro (Afririo), Aureliano
Brum Vargas, ao se queixar também da
precariedade na inspeção sanitária. “Os estados
vizinhos podem vender carne no nosso estado,
mas mesmo estando a quatro quilômetros de
Minas Gerais, não podemos vender lá”,
comentou o empresário de Miracema.

Em resposta ao pleito dos empresários sobre
capacitação, o presidente da Alerj também
pretende promover o diálogo com a Universidade

FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Demandas de empresários do Noroeste foram apresentadas na Sede da Frijan Noroeste em Itaperuna

Estadual do Norte Fluminense (Uenf) – visando à
possível instalação de um campus na região. O
mesmo será feito com a Secretária de Estado de
Educação para a implantação de uma escola
agrícola e outros projetos de qualificação
profissional na região.

“Estamos confiantes de que teremos resultados
a partir desse encontro”, afirmou o presidente
Regional da Firjan, José Magno Hoffman.

Mais sobre o Fundo Soberano
O Fundo Soberano foi criado pela Emenda

Constitucional 86/21, de autoria original do
deputado Ceciliano, teve sua regulamentação
aprovada na última quarta-feira (1º) pela Alerj.
O fundo é uma espécie de reserva financeira
com excedentes dos royalties e participações
especiais do petróleo e do gás natural. A
estimativa é de que ele já inicie com R$ 2,4
bilhões em caixa. Esses recursos serão
destinados a financiar projetos estruturantes
para a economia fluminense. Discutir onde
esses recursos devem ser investidos é o
principal objetivo da série de encontros que a
Alerj vem promovendo desde outubro em todas
as regiões do estado – as rodadas já ocorreram
em Itaguaí, Campos e Volta Redonda. Mais
cedo, Ceciliano concedeu entrevista à Rádio
Itaperuna 96,9 FM, transmitida em cadeia com
outras emissoras da região.

Foto: Julia Passos | Texto: Rosayne
Macedo
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FUNDO SOBERANOFUNDO SOBERANOFUNDO SOBERANOFUNDO SOBERANOFUNDO SOBERANO
 Investimentos em infraestrutura para

resolver os crônicos problemas de energia
elétrica e das enchentes dos rios Muriaé e
Pomba que castigam a Região Noroeste
Fluminense, além da melhoria de rodovias e
estradas vicinais, são algumas das prioridades
apontadas no debate sobre o Fundo Soberano,
que reuniu prefeitos, vereadores, lideranças
empresariais e demais representantes da
sociedade civil, realizado na sexta-feira (3), no
Teatro Sesi-Firjan de Itaperuna. O presidente
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT),
destacou a importância de ouvir as demandas
regionais para direcionar investimentos em
projetos estruturantes que possam alavancar o
desenvolvimento econômico e social numa das
regiões menos populosas do estado.

Ceciliano também anunciou o compromisso
com o projeto de construção de um gasoduto
para levar gás natural de Macaé para o
Noroeste Fluminense não só para uso veicular
(GNV), mas industrial. Ele recebeu do
engenheiro de petróleo Fernando Perlingeiro,
diretor do Colégio Centenário, de Santo Antônio
de Pádua, um projeto com esse objetivo. O
apoio ao turismo rural, ao agronegócio e à
agroindústria - que hoje é forte com a produção
de leite, tomate e cafés especiais - é outra das
prioridades apresentadas.

Ceciliano falou, ainda, sobre a competição
perversa com São Paulo na oferta de benefícios
fiscais. “A questão do ICMS não tem sido fácil.
Foi assim com o Riolog, com o metal mecânico,
mas estamos enfrentando. Na semana passada,
resolvemos a questão do leite, da cachaça e da
água. O ICMS sobre a produção de
medicamentos também está em discussão, e
temos debatido a questão do café. Existe um
convênio com outros estados que é muito ruim
para o RJ", destacou. Segundo informações da
Fazenda estadual, em 2020 o setor arrecadou
menos de R$ 2 milhões e este ano já passou de
R$ 4 milhões. Em todo o país, o movimento do
setor é estimado em R$ 3,5 bilhões.“Saímos
daqui com muitas sugestões e muita vontade
de agilizar a solução dos problemas”, disse
Ceciliano ao listar reuniões já articuladas entre
representantes da região e de órgãos estaduais
e concessionárias. "Saímos daqui com um dever
de casa grande", acrescentou.

Vice-presidente da Alerj, o deputado Jair
Bittencourt (PP), que é da região Noroeste,
destacou o projeto em coautoria com Ceciliano,
que permite o aporte de recursos para
consórcios intermunicipais. Ele enalteceu a
importância de mais este debate sobre o Fundo
Soberano. “A visita consolida a preocupação
da Alerj em proporcionar igualdade e direito de
oportunidade a toda a população. A nossa
diferença populacional e a distância da Região
Metropolitana caem por terra com essa
caravana e as parcerias aqui firmadas", disse.
O deputado Ronaldo Anquieta (MDB) também
esteve presente.

Mauro Osório, diretor-presidente da
Assessoria Fiscal da Alerj, destacou a
necessidade de ter um diagnóstico completo dos
gargalos e potencialidades da região. “Preparei
um relatório de 11 páginas, mas não sabia que
energia era um gargalo fundamental. A
manutenção de estradas vicinais e a formação
educacional de trabalhadores e empresários
também são grandes demandas”, comentou.
“Temos que sair da divisão da indústria,
comércio e serviços. Educação e saúde podem
comprar da agroindústria. Hoje, o Brasil importa
R$ 20 bilhões em equipamentos que poderia
fazer aqui. Diferentemente de outros países,
aqui o Fundo Soberano não é só poupança, é
para investimentos. Desde os anos 70, o Rio é
a economia que menos cresce no Brasil. Vamos
integrar esse estado e tocar a bola para a
frente”, completou.

Além da necessidade de construção de um

canal extravasor, para resolver de vez o
problema das enchentes e alagamentos, outro
grande desafio é o tráfego pesado dentro das
cidades, reflexo do crescimento do Porto do
Açu. "São milhares de carretas que passam por
Itaperuna. Óbvio que trouxe melhorias
econômicas, mas é preciso infraestrutura", disse
o prefeito Alfredão, de Itaperuna.

Anfitrião do evento, juntamente com o
presidente da Firjan Regional, José Hoffmann,
Alfredão ressaltou a relevância do evento:
"Nós estamos vendo aqui um relacionamento
forte e coeso. O presidente vai sair daqui
com uma pauta firme e vamos resolver o
problema da energia no Noroeste. Itaperuna
tem energia boa, mas os vizinhos não.
Também é preciso haver interação entre os
consórcios. Os prefeitos do Noroeste estão
juntos por uma melhoria e quero agradecer
ao presidente da Alerj que veio até nós
escutar nossas reivindicações", acrescentou.

Nelson Rocha, coordenador do Sebrae
Regional do Noroeste, disse que em parceria
com o Ministério do Abastecimento e Pesca
(Mapa), já foi apresentado um projeto de
indicação geográfica junto ao INPI para
registro do café do Noroeste, que vem sendo
trabalhado desde 2004. Ele falou que a região
é carente de estradas vicinais e energia e se
colocou à disposição das prefeituras para
novos projetos.

Marcelo Hauaji de Sá, diretor da Água
Mineral L´aqua, propôs uma parceria com
universidades e institutos federais presentes na
região para levar mais pesquisa e
desenvolvimento às indústrias da região. Ele
também destacou o forte potencial turístico da
região, lembrando que o distrito de Raposo, em
Itaperuna, concentra a única estância
hidromineral do estado, com 15 hotéis,
confecções, quatro indústrias de água mineral,
e cinco mil moradores.

O Fundo Soberano
O Fundo Soberano foi criado pela Emenda

Constitucional 86/21, de autoria original do
deputado Ceciliano, teve sua regulamentação
aprovada na última quarta-feira (1º) pela Alerj.
O fundo é uma espécie de reserva financeira
com excedentes dos royalties e participações
especiais do petróleo e do gás natural. A
estimativa é de que ele já inicie com R$ 2,4
bilhões em caixa.Esses recursos serão
destinados a financiar projetos estruturantes
para a economia fluminense. Discutir onde os
investimentos devem ser implementados é o
principal objetivo da série de encontros que a
Alerj vem promovendo, desde outubro, em
todas as regiões do estado. Os debates
anteriores sobre o fundo aconteceram em
Itaguaí, Campos e Volta Redonda.

FOTOS: JULIA PASSOS/TEXTO:
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA
ALERJ

Secretário de Governo Murilo, Jair e André Ceciliano
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AGENDA POSITIVA AGRADOU EMPRESÁRIOS E PREFEITOS DA REGIÃO

Na mesa, José Hoffmam, o segundo da foto

Alfredao, prefeito anfitrião

Autoridades presentes ao evento

Presidente da CMI, Sinei Torresmo

Presidente da Alerj, André Ceciliano Vice-presidente da Alerj, Jair Bittencourt
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PRORROGADAS INSCRIÇÕES DA
2ª EDIÇÃO DO PROGRAMA INOVAÇÃO RIO

 As micro, pequenas e médias empresas
fluminenses que possuem projetos de
inovação ganharam mais tempo para solicitar
aporte financeiro da Agência de Fomento do
Estado do Rio (AgeRio) e da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de
Janeiro (Faperj). Estão prorrogadas até o dia
10 de dezembro as inscrições para a segunda
edição do Programa Inovação Rio.

A edição deste ano terá R$ 40 milhões
em recursos, sendo R$ 25 milhões de
subvenção da Faperj (recursos destinados a
despesas de custeio) e R$ 15 milhões de
crédito (investimento ou custeio) da AgeRio,
por meio da linha Inovacred, da Financiadora
de Estudos e Projetos (Finep).

Empreendedores interessados deverão
realizar a inscrição no endereço https://
sisfaperj.faperj.br. Assim como na primeira
edição, a seleção de 2021 se divide em três
faixas: A, B e C.

– Faixa A: projetos com limite de até R$
250 mil integralmente apoiados com recursos
da Faperj na modalidade de subvenção
econômica para despesas de custeio;

– Faixa B: projetos de até R$ 1 milhão
apoiados com recursos das duas instituições;

– Faixa C: projetos de até R$ 3 milhões
apoiados com recursos da Faperj e da
AgeRio.

Confira o edital em www.agerio.com.br.
Novo prazo termina no dia 10/12, e vão ser destinados R$ 40 milhões para empreendedores fluminenses

FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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 O Ministério da Saúde informou  que o
número de pessoas aptas a receberem o
imunizante corresponde a 177 milhões de
brasileiros. Ao todo, 159,3 milhões tomaram a
primeira dose da vacina. Até o momento, mais
de 372,5 milhões de doses foram distribuídas
aos 26 estados e Distrito Federal.

O Brasil atingiu na quinta-feira, a marca de
90% do público-alvo, ou seja, adultos com mais
de 18 anos vacinados com a primeira dose de
algum dos imunizantes contra a covid-19. Ao
todo, 159,3 milhões de brasileiros iniciaram o
ciclo vacinal contra a doença e 79,03%
completaram o esquema com as duas doses ou
dose única, de acordo com dados divulgados
pelo ministério.

O país também registrou queda de 92,57%
na média de óbitos desde o pico da pandemia,
registrado em 19 de abril deste ano.

Novas doses - Em novembro, o governo
federal comprou mais de 550 milhões de doses
de imunizantes. A expectativa do Ministério da
Saúde é que mais de 354 milhões de doses sejam
utilizadas como reforço em 2022. Até o
momento, 14,1 milhões de pessoas estão com a
imunização reforçada com a dose adicional ou
de reforço. Cerca de 13,7 milhões de brasileiros
entre 12 e 17 anos já tomaram a primeira dose
da vacina e 3,4 milhões estão completamente
vacinados com as duas doses da Pfizer.
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ESTADO DO RIO REGISTRA RECORDE DE
ABERTURAS DE EMPRESAS EM NOVEMBRO

 O Estado do Rio de Janeiro registrou,
em novembro, mais um recorde no registro de
aberturas de empresas. De acordo com dados
da Junta Comercial do Estado (Jucerja), 5.699
novos negócios foram constituídos no período.
Esse é o melhor número do mês dos últimos 20
anos, confirmando a retomada da economia
fluminense e os esforços do governo Cláudio
Castro em instituir um ambiente de negócios
favorável no estado.

Esse é o décimo mês do ano em que a
Jucerja, vinculada à Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Econômico, Energia e
Relações Internacionais (SEDEERI),
contabiliza recordes no registro de novos
negócios no RJ. Até o momento, 60.533
empresas foram abertas no estado em 2021,
número 21,5% maior do que todo o ano de 2020,
de 49.792.

- Um dos compromissos que assumi em
minha gestão foi o de recuperar as contas,
melhorar o ambiente de negócios e tornar,
novamente, o nosso estado atrativo
economicamente. Os resultados estão sendo
comprovados em números. E esse é só o início.
Queremos desburocratizar cada vez mais os
processos, realizar ainda mais investimentos e
gerar empregos para os cidadãos fluminenses.
Já recuperamos 100% dos empregos perdidos
na pandemia e temos mais de R$ 70 bilhões
em investimentos anunciados pela iniciativa
privada - destacou o governador Cláudio
Castro.

Devido a mudanças no sistema de registro
da Jucerja, atualmente o tempo médio para a
abertura de uma empresa no Rio de Janeiro é
de apenas 40 minutos, e o órgão busca tornar o
processo ainda mais ágil. O prazo considera
desde o momento em que o empresário dá

entrada no protocolo até o ato registrado, o
CNPJ e a Inscrição Estadual deferidos.

Neste ano, grandes empresas, como

Magazine Luiza, União Química, Amazon e
BRF, escolheram o Rio de Janeiro para se
instalar. Por sua vez, companhias já sediadas
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De acordo com a Junta Comercial, número é o maior do mês nos últimos
20 anos, confirmando o período de crescimento da economia fluminense

no território fluminense estão ampliando suas
produções, incluindo Jaguar Land Rover e
Volkswagen.


