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BRASIL:
MOTORISTA NÃO
PAGARÁ DPVAT
PELO SEGUNDO
ANO SEGUIDO

RIO: FAETEC PRORROGA INSCRIÇÃO E
AMPLIA AS VAGAS DO 'ESTAGIANDO NA REDE

 A Fundação de Apoio à Escola Técnica
(Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Inovação, prorrogou até
o dia 17 de janeiro, o prazo das inscrições para o
programa “Estagiando na Rede”.  Também foi
ampliada a quantidade de vagas ofertadas e
foram adicionados novos cursos elegíveis. O
programa visa à contratação de estagiários para
atuar em diversos setores da Rede. A
oportunidade é destinada para estudantes
devidamente matriculados em formações
técnicas e superiores selecionadas da própria
instituição. PÁGINA 3
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Interessados podem se candidatar a uma oportunidade até o próximo dia 17; seleção será feita em três etapas

TRANSPLANTE: HOSPITAIS ESTADUAIS
BATEM RECORDE DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS

 As equipes das Comissões Intra-
Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos
para Transplantes (CIHDOTT) dos
Hospitais Estaduais Alberto Torres, em São
Gonçalo; Adão Pereira Nunes, em Duque
de Caxias; e Roberto Chabo, em Araruama,
juntas, bateram recorde de órgãos, tecidos
e ossos captados e enviados à Central
Estadual de Transplantes nos últimos 11
meses. Foram 373 órgãos captados, entre
eles 15 corações, além de ossos e tecidos,
beneficiando mais de 600 pessoas.
PÁGINA 3

Em 11 meses, foram 373 órgãos captados, entre eles 15 corações, beneficiando centenas de pessoas
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NÚMERO DE EMPRESAS ABERTAS
É O MAIOR DE TODOS OS TEMPOS NO RJ

PÁGINA 2

SECRETARIA
PRORROGA AS

INSCRIÇÕES PARA O
EDITAL 'POVOS

TRADICIONAIS RJ'
PÁGINA 2

EXCEDENTE DE RECURSOS
COBRIRÁ INDENIZAÇÕES EM 2022
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NÚMERO DE EMPRESAS ABERTAS
É O MAIOR DE TODOS OS TEMPOS NO RJ

 O ano de 2021 foi um marco para os novos negócios
no Estado do Rio de Janeiro. De acordo com dados da Jucerja
(Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro), 72.894
empresas foram abertas de 1º de janeiro a 31 de dezembro.
O número é o maior já registrado pela autarquia, vinculada à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia
e Relações Internacionais, em seus 208 anos de existência.

Os números de 2021 representam um aumento de 35%
em relação às aberturas de empresas em 2020 (53.883 no
total) e 23% em relação a 2019, ano anterior à pandemia
(58.908).

– O recorde é mais uma prova da retomada do crescimento
do estado. O Rio de Janeiro vive um novo momento. A
recuperação econômica é hoje uma realidade em todo o
território fluminense – comemora o governador Cláudio
Castro.

De fevereiro a julho e de outubro a dezembro foram
computados recordes dos últimos 20 anos em cada mês. Já
em agosto e setembro os números foram os melhores dos

últimos 12 anos. A média de tempo de abertura de uma
empresa também melhorou em relação à do ano passado e
segue dentro da meta estabelecida pelo Governo do Estado,
de até 2 horas. Em 2021, a média ficou em 40 minutos, um
minuto a menos do que em 2020.

– Esses resultados são fruto do compromisso do
governador Cláudio Castro com a desburocratização e a
melhoria no ambiente de negócios do estado. A Jucerja conta
hoje com um dos sistemas mais modernos do país e um dos
melhores do mundo. Todos os processos podem ser realizados
de forma digital. Uma empresa pode ser aberta, com toda
segurança, por celular, pelo aplicativo da Jucerja, de qualquer
lugar do mundo – explica o secretário de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações Internacionais, Vinicius

Farah.
A Jucerja também fechou o ano com mais 15 municípios

integrados ao Alvará Automatizado, totalizando 68 com o
convênio. O objetivo é chegar até as 92 cidades do Rio de
Janeiro em 2022. O Alvará Automatizado é uma ferramenta
disponibilizada pela Junta Comercial, que consolida em um
único canal os órgãos públicos envolvidos no registro
empresarial. Com ele, empresas de baixo e baixíssimo risco
recebem contrato social, CNPJ, inscrição estadual, licenças
da Vigilância Sanitária e do Inea e alvará do município logo
após o registro do ato.

– Nossa meta é facilitar a vida do empreendedor,
entregando soluções mais ágeis, práticas e eficientes –  afirma
o presidente da Jucerja, Sérgio Romay.

SECRETARIA PRORROGA AS
INSCRIÇÕES PARA O EDITAL
'POVOS TRADICIONAIS RJ'
 A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio

de Janeiro (Sececrj) prorrogou, por mais 14 dias, as inscrições do
edital "Povos Tradicionais Presentes RJ". Os interessados em
participar da chamada pública devem realizar o cadastro por meio da
plataforma Desenvolve Cultura, até o dia 18 deste mês, às 18h. Serão
premiados 123 projetos, com investimento total de R$ 5 milhões.

A iniciativa tem como objetivo principal preservar a memória, a
ancestralidade e o patrimônio cultural fluminense. Esta é a primeira
vez na história que o estado realiza uma chamada pública específica
aos povos tradicionais, como explica a secretária da pasta, Danielle
Barros.

- Esse edital vem para fortalecer um segmento essencial para a
cultura do estado e do país. Entendemos que o fim de ano é um
período complicado, por isso, estamos estendendo um pouco a data-
limite de inscrições. Queremos celebrar e coroar a manifestação
cultural rica e plural de todo território fluminense - afirma Danielle
Barros.

São considerados povos tradicionais para o edital: povos indígenas;
comunidades quilombolas; povos e comunidades de terreiro e
comunidades de matriz africana; povos ciganos; pescadores
artesanais; extrativistas; extrativistas costeiros e marinhos; caiçaras;
faxinalenses; benzedeiros; ilhéus; raizeiros; geraizeiros; caatingueiros;
vazanteiros; veredeiros; apanhadores de flores sempre vivas;
pantaneiros; morroquianos; povo pomerano; catadores de mangaba;
quebradeiras de coco babaçu; retireiros do Araguaia; comunidades
de fundos e fechos de pasto; ribeirinhos; cipozeiros; andirobeiros e
caboclos.

As 123 premiações ficarão divididas entre 35 projetos de pessoas
jurídicas, no valor de R$ 80 mil cada; e 88 propostas de pessoas
físicas, no valor de R$ 25 mil cada uma. Serão aceitas manifestações
culturais nas áreas de música, dança, teatro, circo, audiovisual, leitura
e literatura, museu e memória, patrimônio cultural, artes plásticas e
visuais, moda e gastronomia, tendo como parâmetro a Lei Estadual
nº 8266/18.

Como participar
As inscrições foram prorrogadas até o dia 18/01/2022 e devem

ser feitas pelo Sistema Desenvolve Cultura (http://cultura.rj.gov.br/
desenvolve-cultura/inscricao/).

Cada pessoa pode inscrever apenas um projeto neste edital (válido
também em caso de CNPJ). Não há impedimento para participação
de quem já se inscreveu em algum edital anterior da Sececrj.

Pessoa jurídica
Deverá ser Pessoa Jurídica sem fins lucrativos, representante

cultural, social, religioso, ancestral ou econômico de povos e
comunidades tradicionais.

A comprovação de execução deverá ser realizada por meio de
registro a ser entregue em formato de vídeo, com uma amostra de
pelo menos uma das ações resultantes de seu desenvolvimento com,
no mínimo, 30 minutos. O vídeo deverá estar disponível gratuitamente
por meio de links permanentes no YouTube ou Vimeo, com acesso
livre por meio de link compartilhado.

Pessoa física
O proponente deve ser maior de 18 anos, pertencente e

representante de povos e comunidades tradicionais.
A comprovação deverá ser entregue por meio de registro de ao

menos uma das ações resultantes de seu desenvolvimento, que deverá
ser disponibilizada gratuitamente por meio de link permanente em
plataforma digital, prioritariamente em modo público ou com acesso
livre por meio de link compartilhado, nos seguintes formatos:
Audiovisual, Audiobook/Podcast ou E-book.

Todas as demais informações podem ser encontradas no edital
pelo seguinte link: http://cultura.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/
Publica%C3%A7%C3%A3o-Edital-Povos-Tradicionais-Presentes-
RJ-DOERJ-10.11.21.pdf

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
DANIEL PAULA FREITAS TINOCO DE OLIVEIRA – CPF

089.067.257-10
VINICIUS ROZESTOLATO BASILE – CPF 091.549.707-76
EMILIA PORTES GOMES – CPF 120.592.466-36
ROSSINI POUBEL RIBEIRO DA SILVA – CPF 092.964.347-00
SUENE DOS SANTOS BELIZÁRIO – CPF 110.141.977-67
MARIANA CARLA ROCHA MARINHO – CPF 149.531.747-12
DECLARAM, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº

3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção de exercer cargos
de administração na ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO
NACIONAL VALOR S.A. CNPJ 03.765.340/0001-00.

ESCLARECEM que eventuais objeções à presente
declaração, acompanhadas da documentação comprobatória,
devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil,
por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no
prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia,
de comunicado público acerca desta, observado que os
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a
vistas do processo respectivo.

 Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do
Brasil na internet)

Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e
Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para
Integrantes do SPB

Selecionar, no campo “Destino”: o componente do
Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf
mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEORF – Departamento de Organização do Sistema

Financeiro Nacional
Gerência-Técnica Curitiba.
Avenida Candido de Abreu, nº 344 – 6º Andar – Centro Cívico

– Curitiba – PR - CEP 80530-914.
Processo n.º 0000000

Itaperuna/RJ, 30 de dezembro de 2021.
DANIEL PAULA FREITAS TINOCO DE OLIVEIRA – CPF

089.067.257-10
VINICIUS ROZESTOLATO BASILE – CPF 091.549.707-76
EMILIA PORTES GOMES – CPF 120.592.466-36
ROSSINI POUBEL RIBEIRO DA SILVA – CPF 092.964.347-00
SUENE DOS SANTOS BELIZÁRIO – CPF 110.141.977-67
MARIANA CARLA ROCHA MARINHO – CPF 149.531.747-12

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
PATRICIA SERPA CURCIO – CPF 132.071.497-82
DECLARA, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular

nº 3.433, de 3 de fevereiro de 2009, sua intenção de
exercer  cargo no conselho de administ ração na
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO REGIONAL WAY
LTDA, CNPJ 03.765.340/0001-00.

ESCLARECEM que eventuais objeções à presente
dec la ração,  acompanhadas da  documentação
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao
Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital,
na forma especificada abaixo, no prazo de quinze dias
contados da divulgação, por aquela Autarquia, de
comunicado público acerca desta, observado que os
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter
direito a vistas do processo respectivo.

Protocolo Digital (disponível na página do Banco
Central do Brasil na internet)

Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e
Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para
Integrantes do SPB

Selecionar, no campo “Destino”: o componente do
Departamento de Organização do Sistema Financeiro –
Deorf mencionado abaixo

BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEORF – Departamento de Organização do Sistema

Financeiro Nacional
Gerência-Técnica Curitiba.
Avenida Candido de Abreu, nº 344 – 6º Andar – Centro

Cívico – Curitiba – PR - CEP 80530-914.
Processo n.º 0000000

Itaperuna/RJ, 30 de dezembro de 2021.
PATRICIA SERPA CURCIO

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

BRASIL: MOTORISTA NÃO PAGARÁ
DPVAT PELO SEGUNDO ANO SEGUIDO

 Pelo segundo ano seguido, os motoristas ficarão isentos
de pagar o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados
por Veículos (DPVAT). A medida foi aprovada no último dia
17 de dezembro de 2021 pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP), órgão vinculado ao Ministério da
Economia. Segundo o CNSP, a isenção pôde ser concedida
porque existe um excedente de recursos no FDPVAT, fundo
da Caixa Econômica Federal que administra os recursos do
DPVAT, para cobrir os prejuízos com acidentes de trânsito.

Ao ser constituído, em fevereiro de 2021, o FDPVAT
recebeu R$ 4,3 bilhões do consórcio de seguradoras que
formavam a Seguradora Líder para o fundo. Desde então, o
dinheiro vem sendo consumido com o pagamento das
indenizações.

“O CNSP tem efetuado reduções anuais sistemáticas no
valor do prêmio como forma de retornar, para os proprietários
de veículos, estes recursos excedentes, já tendo, inclusive,
estabelecido valor igual a zero, para todas as categorias
tarifárias, para o ano de 2021. Tal decisão promove a
devolução à sociedade dos excedentes acumulados ao longo
dos anos. Sem nova arrecadação, a tendência é que esses
recursos sejam consumidos com o pagamento das
indenizações por acidentes de trânsito ao longo do tempo”,
informou o órgão.

O CNSP atendeu a pedido da Superintendência de Seguros
Excedente de recursos cobrirá indenizações em 2022

Privados (Susep). O excedente foi formado com os prêmios
pagos pelos próprios proprietários de veículos ao longo dos
anos. Apesar de ajudar os motoristas, a medida afeta o
Sistema Único de Saúde (SUS), que recebia 45% da
arrecadação anual do DPVAT.

A isenção vale para todas as categorias. Caso a cobrança
fosse mantida, os motoristas teriam de pagar de R$ 10 a R$
600 para custear as coberturas do seguro obrigatório. As
tarifas variam conforme o tipo de veículo e a região do país.
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FAETEC PRORROGA INSCRIÇÃO E
AMPLIA AS VAGAS DO 'ESTAGIANDO NA REDE
 A Fundação de Apoio à Escola

Técnica  (Faetec) ,  órgão vinculado à
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Inovação, prorrogou até o dia 17 de
janeiro, o prazo das inscrições para o
programa “Estagiando na Rede”.

Também foi ampliada a quantidade de
vagas ofertadas e foram adicionados novos
cursos  e legíveis .  O programa visa  à
contratação de estagiários para atuar em
diversos setores da Rede. A oportunidade
é destinada para estudantes devidamente
matriculados em formações técnicas e
super iores  se lec ionadas  da  própr ia
instituição.

São oferec idas  ao  todo 71 vagas
distribuídas entre os cursos de Nível
Técnico em: Administração, Contabilidade,
Edificações, Eletrotécnica e Informática.
Foram adicionadas aos cursos elegíveis as
formações em Publicidade e em Produção
de Áudio e Vídeo. Para os alunos do
Ensino Superior, estão aptos a participar os
discentes  de  Pedagogia  e  Anál ise  e
Desenvolvimento de Sistemas.

Os se lec ionados  para  o  Estágio
Curricular Supervisionado de Nível Técnico
receberão uma bolsa auxílio de R$ 500. A
bolsa para estudantes de graduação será
de R$ 1.000,00. O processo seletivo se dará
por meio de três fases: inscrição, análise
de documentação e entrevista.

- É com prazer que oferecemos esta
opor tunidade aos  nossos  a lunos .  A
experiência será essencial para que os
estudantes consigam entrar no mercado de
trabalho no futuro. Estamos ansiosos para
receber os estagiários que farão parte da
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Interessados podem se candidatar a uma oportunidade até o próximo dia 17; seleção será feita em três etapas

nossa equipe de funcionários - declarou o
presidente da Faetec, João Carrilho.

As inscrições devem ser realizadas por
meio  do endereço e le t rônico:

www.faetec.rj.gov.br/divest. O prazo para
envio de documentos solicitados também foi
adiado a té  a  mesma data .  Todos  os
documentos serão analisados até o dia 24

de janeiro. Está prevista para o dia 27 de
janeiro a divulgação da classificação, que
se rá  baseada  no  coef ic ien te  de
rendimento.

TRANSPLANTE: HOSPITAIS ESTADUAIS
BATEM RECORDE DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS
 As equipes das Comissões Intra-

Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos
para Transplantes (CIHDOTT) dos Hospitais
Estaduais Alberto Torres, em São Gonçalo;
Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias;
e Roberto Chabo, em Araruama, juntas,
bateram recorde de órgãos, tecidos e ossos
captados e enviados à Central Estadual de
Transplantes nos últimos 11 meses. Foram
373 órgãos captados, entre eles 15 corações,
além de ossos e tecidos, beneficiando mais
de 600 pessoas.

Segundo lugar no ranking nacional de
captação de órgãos em 2020, o Hospital Adão
Pereira Nunes, mais conhecido como Hospital
de Saracuruna, registrou 100 protocolos de
morte encefálica este ano. Com a intervenção
da equipe da CIHDOTT, 45 captações de
órgãos efetivos foram realizadas.

- Dentre essas captações, obtivemos 10
corações (recorde histórico), um pulmão, três
pâncreas, 37 fígados, 70 rins, 77 córneas, uma
captação de ossos e uma de pele. Isso tem
como resultado o salvamento de
aproximadamente 125 vidas, por meio do
transplante de órgãos sólidos, e a melhoria
na qualidade de vida de cerca de 300 pessoas
por meio do transplante de tecidos - enumera
o coordenador do CIHDOTT do Adão
Pereira Nunes, enfermeiro Gilberto Malvar.

A taxa de autorização familiar para
doação de órgãos no Hospital de Saracuruna
está em 75%, considerada uma taxa de
efetividade bastante expressiva. Porém, nem
todos os casos autorizados seguem para
doação devido as contraindicações que
surgem durante o processo. Mas, a unidade
é recordista em captação.

- Este ano ficamos em primeiro lugar na
premiação do Programa Estadual de
Transplantes do Rio de Janeiro - comemora
Gilberto.

 Localizado no município de Araruama, na

Região dos Lagos, o Hospital Roberto Chabo
também vem salvando vidas ao longo deste
ano. Foram 24 órgãos captados, além de
tecidos e ossos, beneficiando mais de 150
pessoas. Um dos últimos processos de
captação ocorreu em meados de novembro,
após a família de um jovem de 20 anos, vítima
de acidente de moto, autorizar a doação.

- O corpo do paciente, que entrou em
morte encefálica dias após sua entrada na
unidade, deixou o Centro de Tratamento
Intensivo sob aplausos de médicos,
enfermeiros, pessoal de apoio e
administrativos. Foi um ato de agradecimento.
A família foi acolhida por nossa equipe pela
generosidade da doação dos órgãos do ente

querido, que transformou a vida de outras
pessoas - disse a enfermeira Michele Guedes.

E com 51 órgãos captados e muitos pousos
e decolagens de helicópteros da Central
Estadual de Transplantes e do Corpo de
Bombeiros em seu heliponto, a equipe do
Hospital Estadual Alberto Torres, em São
Gonçalo, conseguiu beneficiar cerca de 200
pacientes que aguardavam na fila do
transplante.

Uma verdadeira força-tarefa é montada
no hospital nos dias de captação. Quando um
potencial doador é identificado e a equipe
médica visualiza a doação de órgãos cuja
captação e transporte tem que ser feito em
até quatro horas, como o coração, a equipe

do CIHDOTT aciona a Central Estadual de
Transplantes, que envia helicóptero e até
batedores da Polícia Militar para que o
paciente que está do outro lado receba o
transplante no tempo certo.

Os Hospitais Estaduais Adão Pereira
Nunes, Roberto Chabo e Alberto Torres,
administrados pelo Instituto de
Desenvolvimento, Ensino e Assistência à
Saúde (Ideas) em parceria com a Secretaria
Estadual de Saúde (SES), estão entre as
primeiras unidades do Estado do Rio de
Janeiro em captação de órgãos. Os hospitais
são unidades de urgência e emergência,
especializadas no socorro a pacientes com
múltiplos traumas.

Em 11 meses, foram 373 órgãos captados, entre eles 15 corações, beneficiando centenas de pessoas
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