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ITAPERUNA: APÓS CINCO ANOS PREFEITURA
REALIZA LICITAÇÃO PARA A COLETA DE LIXO

Licitação vai gerar uma economia de quase R$ 5 milhões de reais aos cofres municipais

 Nos últimos cinco anos, Itaperuna teve o
serviço de coleta de lixo, transporte de
resíduos e varrição prestado pela empresa JLM
que foi contratada e mantida sob o regime de
contratação emergencial entre os anos de
2017 a 2020, na gestão do então prefeito Dr.
Marcos Vinicius (agora filiado ao PDT). Essa
contratação foi objeto de inquéritos junto ao
MP  que se transformou em Ação Civil Pública
para apuração de denúncias de irregularidades
no Certame vinculadas ao ex-prefeito, levando
até ao seu afastamento do cargo diante das
tentativas de obstruir as investigações, segundo
apurou o Ministério Público (MP-RJ). Desde
o início de seu primeiro ano de gestão, o atual
prefeito de Itaperuna, Alfredão, determinou a
realização  do processo licitatório que se
arrastava desde o ano de 2019 sem qualquer
efetivo andamento, com a finalidade de
promover legalmente a contratação de
empresa qualificada sob a melhor oferta de
preço possível.  PÁGINA 3
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PÁGINA 8

BRASIL: ALISTAMENTO
MILITAR PODE SER

FEITO ATÉ 30 DE JUNHO
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Jovens brasileiros do sexo
masculino que completarem 18

anos em 2022 devem se inscrever
exclusivamente por meio do site

de alistamento militar

RJ: PROGRAMA ESTADUAL
DE CAPACIDADE ENERGÉTICA
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PÁGINA 5

Deputado André Ceciliano (PT): “A energia elétrica é vital para as
casas e principalmente para a atividade industrial e rural de nosso Estado”

FISCAIS DO PROCON
VISTORIAM POSTOS DE

COMBUSTÍVEIS EM 5
REGIÕES DO ESTADO

PÁGINA 3
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CERCA DE 68% DOS
POSTOS VISTORIADOS PELOS
AGENTES FORAM AUTUADOS
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 A Lei 9.553/22, que cria o Programa
Estadual de Capacidade Energética para
aumentar a produtividade dos municípios
industriais, foi sancionada pelo governador do
estado, Cláudio Castro, e publicada no Diário
Oficial extra de quinta-feira (13). A lei é de
autoria original do presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj), deputado André Ceciliano (PT). De
acordo com o texto, o programa receberá
recursos do Fundo Orçamentário Temporário
(FOT) para investimentos em redes de
transmissão.  PÁGINA 5

ESTADO TERÁ
PROGRAMA PARA AUMENTAR
CAPACIDADE ENERGÉTICA DE
MUNICÍPIOS COM INDÚSTRIAS

DE GRANDE PORTE
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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 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, 06 de janeiro de 2022.
PATRICIA SERPA CURCIO

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

'RUA CULTURAL RJ': SAI RESULTADO PRELIMINAR DO
EDITAL QUE GARANTE PREMIAÇÃO DE R$ 6 MILHÕES

 A Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj) publicou em Diário
Oficial, na quinta-feira (13), o resultado preliminar do edital
"Rua Cultural RJ". O prazo para recursos começou na sexta
(14) e se estende até o dia 18, às 18h, por meio da
plataforma Desenvolve Cultura (http://cultura.rj.gov.br/
desenvolve-cultura/inscricao/).

Com uma premiação total de R$ 6 milhões, a chamada
pública visa fomentar a produção cultural urbana em
território fluminense. Serão selecionadas 48 ambientações
urbanas que utilizem as seguintes linguagens artísticas:
grafite, stencil, pintura livre, mosaico, sticker, lambe-lambe,
muralismo, pintura mural, entre outros. Os escolhidos
receberão o valor de R$ 125 mil para realização do projeto.

- Este edital vem para colorir os muros do Estado do
Rio de Janeiro. Sabemos que é essencial a retomada da
cultura, e o Governo do Estado não tem medido esforços
para que a arte aconteça em todo o território fluminense -
afirmou a secretária de Estado de Cultura e Economia
Criativa, Danielle Barros.

Para o proponente que foi habilitado, basta aguardar a
fase de resultado dos recursos e listagem final dos
habilitados, que sai no dia 24 deste mês. Quem teve o
projeto inabilitado pode dar entrada com recurso pelo
sistema Desenvolve Cultura dentro do prazo estabelecido.

Em caso de dúvidas, o proponente pode entrar em
conta to  pelo  seguinte  e-mai l :
ruaculturalrj@cultura.rj.gov.br

Conheça o Rua Cultural RJ
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Prazo para recursos começou na sexta, dia 14 e vai até a terça-feira, 18, pela plataforma Desenvolve Cultura

As propostas precisam contemplar no mínimo 100m²
de ativação cultural, sendo obrigatória a realização de
contrapartida, detalhada em edital. É necessário que pelo
menos três artistas estejam incluídos nas criações,
vinculados a apenas uma pessoa jurídica.

Também é indispensável que o proponente esteja
sediado no Rio de Janeiro e comprove atuação cultural há

pelo menos um ano. O mesmo período de experiência é
exigido de cada artista, que também precisa ser morador
do estado.

O edital faz parte do Pacto Cultural RJ, que está
investindo R$ 75 milhões na cultura do estado. Para mais
informações ou dúvidas, basta acessar o seguinte link: http:/
/cultura.rj.gov.br/rua-cultural-rj/.

BRASIL: GOVERNO AMORTIZA IMPACTO
FINANCEIRO DA SECA NO SETOR ELÉTRICO

 O decreto presidencial que regulamenta mecanismos
para enfrentar os impactos financeiros causados pela
escassez hídrica no setor elétrico foi publicado na edição
do dia 14 no Diário Oficial da União. Esses mecanismos
foram criados pela Medida Provisória nº 1.078, publicada
em dezembro do ano passado.

A MP publicada em dezembro previa o uso de recursos
que seriam arrecadados por meio de encargo tarifário, para
lidar com os gastos a mais do setor elétrico. Por meio
desses  recursos  buscou-se  amort izar  os  impactos
financeiros no setor.

Já o decreto publicado dia 14, cria a Conta Escassez
Hídrica, pela Câmara de Comercialização de Energia
Elétrica (CCEE). Ela receberá os recursos necessários
para cobrir, “total ou parcialmente, os custos adicionais
decorrentes da situação de escassez hídrica para as
concessionárias e permissionárias de serviço público de
distribuição de energia elétrica”.

Segundo a  Secre tar ia-Geral  da  Pres idência  da
República, a MP possibilitou a estruturação de operações
financeiras garantidas pela Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE), de forma a mitigar os efeitos do

aumento de custos de geração de energia elétrica sobre
as distribuidoras e os consumidores de energia elétrica.

E para evitar que os consumidores que migrassem para
o Ambiente de Contratação Livre se furtassem de arcar
com os custos adicionais suportados pelas distribuidoras,
a MP previu instituir encargo tarifário para os casos de
migração.

“Dada a natureza sistêmica dos referidos custos
adicionais,  o encargo será suportado por todos os
consumidores atendidos pelas distribuidoras impactadas,
exceto na parcela dos diferimentos, os quais recairão sobre
os consumidores de cada distribuidora que obtiver
financiamento para esse componente”, justificou a
Secretaria.

A expectativa é de que, com o novo decreto, se garanta
a “higidez de todo o sistema elétrico, de forma a permitir
a célere injeção de recursos nas distribuidoras”. Ao mesmo
tempo, acrescenta, busca-se possibilitar que o repasse aos
consumidores dos custos adicionais observados na geração
de energia elétrica se faça “de forma suave e diluída no
tempo”.

Edição: Denise Griesinger

Publicado no DOU, o decreto cria a Conta Escassez Hídrica
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ITAPERUNA: APÓS CINCO ANOS PREFEITURA
REALIZA LICITAÇÃO PARA A COLETA DE LIXO

Licitação vai gerar uma economia de quase R$ 5 milhões de reais aos cofres municipais

 Nos últimos cinco anos, a cidade de
Itaperuna teve o serviço de coleta de lixo,
transporte de resíduos e varrição sendo prestado
por uma empresa sob o regime de contratação
emergencial, o que significa que não foi
realizado o processo licitatório.  Em geral, tal
contratação se dá por curtos períodos visando
a prestação de serviços em caráter emergencial,
com a finalidade de não deixar a população sem
atendimento, até a conclusão da indispensável
licitação. Contudo, Itaperuna viu algo
excepcional se tornar rotina, quando na gestão
anterior, a empresa JLM foi contratada e
mantida sob o regime de contratação
emergencial entre os anos de 2017 e 2020.

Essa contratação foi objeto de inquéritos
junto ao MP que se transformou em Ação Civil
Pública para apuração de denúncias de
irregularidades no Certame vinculadas ao ex-
prefeito, Dr. Marcos Vinicius (agora filiado ao
PDT), levando até ao seu afastamento do cargo
diante das tentativas de obstruir as
investigações, segundo apurou o Ministério
Público (MP-RJ).

Desde o início de seu primeiro ano de gestão,
o atual prefeito, Alfredão, determinou a
realização  do processo licitatório que se
arrastava desde 2019 sem qualquer efetivo
andamento, com a finalidade de promover
legalmente a contratação de empresa qualificada
sob a melhor oferta de preço possível.

O processo de licitação foi amplamente
disputado, comparecendo 11 empresas para
disputa, após uma série de reviravoltas, na última
segunda (10), o certame foi homologado e
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JLM foi contratada e mantida sob o regime de contratação emergencial
entre os anos de 2017 a 2020 pelo ex-prefeito Dr. Vinícius, agora filiado ao PDT

PMI informou que com o novo
contrato, alem da economia
anual de quase 5 milhões de
reais em relação aos valores

orçados na licitação, haverá o
aumento de 42 colaboradores
no serviço de varrição e coleta

de resíduos, além de 9
caminhões compactadores

novos, 2 retroescavadeiras e 6
caminhões basculantes para

execução do contrato

declarou a empresa Plural Services como a nova
prestadora dos serviços ao público, orçado
inicialmente em R$ 12.983.608,40, sendo a
proposta vencedora no valor de R$
8.302.462,92, gerando uma economia de
R$4.681.145,48 aos cofres municipais.

A Prefeitura informa ainda que, com o novo
contrato, alem da economia anual de quase R$
5 milhões de reais em relação aos valores
orçados na licitação, haverá o aumento de 42
colaboradores no serviço de varrição e coleta
de resíduos, além de 9 caminhões compactadores
novos, 2 retroescavadeiras e 6 caminhões
basculantes para execução do contrato.

O processo de coleta de lixo passará por
ajustes nos próximos dias com alteração de dias
e horários, sendo comunicadas à população
itaperunense.

RJ: FISCAIS DO PROCON VISTORIAM POSTOS
DE COMBUSTÍVEIS EM 5 REGIÕES DO ESTADO

 O Procon Estadual do Rio de Janeiro
(Procon-RJ)  rea l izou operações  de
fiscalização em postos de combustíveis,
terça e quarta-feira, dia 11 e 12 de janeiro.
A ação, realizada a pedido da Secretaria
Estadual de Defesa do Consumidor, contou
com o apoio da Agência Nacional de
Petróleo (ANP), da Secretaria Estadual de
Fazenda, do Comando de Polícia Ambiental
da Polícia Mili tar  e  da Delegacia de
Serviços Delegados da Polícia Civil ,
aconteceu na  regiões  Metropol i tana ,
Serrana, dos Lagos, Costa Verde e Norte
Fluminense. Vinte e oito postos foram
fiscal izados ,  e  19 ,  autuados  por
irregularidades – 67,8% deles.

– O consumidor fluminense não pode
pagar um valor elevado no preço dos
combustíveis e ainda lidar com fraudes nas
bombas – disse o secretário de Defesa do
Consumidor, Léo Vieira.

Os agentes também identificaram faixas
promocionais de GNV que podem induzir
o consumidor a erro em dois postos. A
oferta é válida apenas para determinado
horário, porém a informação é colocada em
fonte  pequena,  enquanto  o  valor
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Cerca de 68% dos postos vistoriados pelos agentes foram autuados

promocional  é  informado em le t ras
enormes .  Os  f i sca is  de terminaram a
remoção das publicidades.

Postos de combustíveis comercializando
produtos vencidos, como lubrificantes
automotivos e graxas, alguns vencidos em
2013, foram identificados pelos agentes.
Todos os itens foram descartados.

Os f i sca is  consta taram também
irregularidades na exibição dos preços dos
combustíveis, contrariando o decreto da
transparência, que estabelece a forma em
que o valor do combustível e a incidência
dos impostos são exibidos ao consumidor.

As demais irregularidades identificadas
durante a ação foram: postos que não
identificam o combustível comercializado na
bomba de abastecimento, ausência de
equipamentos para realização do teste de
qualidade, livro de reclamação, alvará de
funcionamento ,  cer t i f icado de  pos to
revendedor, licença ambiental e certificado
de aprovação do Corpo de Bombeiros,
ausência de preço em itens expostos à
venda e posto de bandeira branca com
identidade visual  que remete à posto
bandeirado.
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ITAPERUNA: PMI CONQUISTA VEÍCULO
NOVO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

Secretária de Saúde Adriana Levone: “O novo veículo chega em boa hora e
demonstra como a atual gestão está comprometida com a Saúde do Município”

 Em Itaperuna, o prefeito Alfredo Paulo
Marques Rodrigues, “Alfredão”, participou na
última quinta-feira (13), da entrega de um
veículo novo, para a Secretaria Municipal de
Saúde. Quem recebeu as chaves do veículo
das mãos do prefeito Alfredão, foi Adriana
Levone, secretária Municipal de Saúde. A Van,
que será utilizada para transporte de pacientes,
foi adquirida com parte da verba de emenda
parlamentar; e a outra parte através de
recursos próprios.

Para o prefeito Alfredão, o município vem
conseguindo enfrentar todas as dificuldades
com bastante união, e de forma serena.

– O município de Itaperuna vem
enfrentando todas as dificuldades com muita
união, por parte dos secretários, servidores e
demais colaboradores da administração.
Estamos passando por esse período de
dificuldades em decorrência das fortes chuvas,
mas estamos conseguindo vencer. Mesmo com
todas as adversidades, conseguimos manter a
serenidade; penso que as adversidades nós
temos que enfrentar com cautela, visando a
melhor solução. Essa Van é mais uma
importante conquista para a nossa cidade –
completa Alfredão.

A secretária Adriana Levone disse que o novo
veículo chega em boa hora, e demonstra como a
atual gestão está comprometida com o município.

– Sem dúvida alguma, essa Van chega em
boa hora e vai reforçar os nossos
atendimentos. A atual gestão vem sim,
demonstrando compromisso com a coisa
pública, e o prefeito Alfredão, juntamente com
os demais secretários, vem privilegiando o
trabalho em equipe. A chegada desse veículo
é fruto de um trabalho coletivo, onde o
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Rio Innovation Week é um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da América Latina

principal objetivo é atender bem a nossa
população. Nós só temos que agradecer,

celebrar essa conquista e continuar buscando
melhorias para o nosso município – finaliza a

secretária.
Com informaçôes: DECOM/Itaperuna/RJ

GOVERNADOR PARTICIPA DA CERIMÔNIA
DE ABERTURA DA RIO INNOVATION WEEK
 O governador Cláudio Castro participou,

na quinta-feira (13), da cerimônia de abertura
da Rio Innovation Week, no Jockey Club
Brasileiro. O evento, um dos maiores de
tecnologia e inovação da América Latina,
acontece até domingo (16) e conta com apoio
institucional do Governo do Estado e a atuação
de diversas secretarias e órgãos vinculados.

Na cerimônia de abertura, Cláudio Castro
destacou o potencial do Rio de Janeiro para a
inovação e o empreendedorismo tecnológico,
além do crescimento do estado nessas áreas
nos últimos meses.

-  Estamos enaltecendo a nossa capacidade
de superação. Hoje, podemos ver como o
nosso estado é pujante, assim como a nossa
tecnologia. Neste ano que passou, o Rio de
Janeiro investiu todo o possível na área de
Ciência e Tecnologia. Temos que ressaltar o
novo ambiente de negócios que foi criado no
estado. O setor de tecnologia tem muito a
contribuir para o desenvolvimento do Rio –
ressaltou.

O Rio Innovation Week conta com mais
de 500 palestrantes, 1.000 startups e 190
expositores, em um espaço de mais de 40 mil
m². O evento reúne diferentes segmentos do
mercado que utilizam a tecnologia como base
para crescimento dos negócios e expansão,
além de criação de novas oportunidades e
cenários.

Durante o evento, o secretário de Estado
de Ciência, Tecnologia e Inovação, Dr.
Serginho, falou sobre a importância de
iniciativas que estimulem a expansão da
tecnologia e o empreendedorismo. Ele
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anunciou a implantação de Centros Integrados
de Pesquisa, Tecnologia e Inovação em oito
regiões do estado que possibilitarão a
execução de atividades com formação
profissional e técnica em regime de
cooperação interinstitucional, entre setores
público e privado.

-  Nós entendemos que o desenvolvimento

econômico do estado passa por esses
investimentos em tecnologia e inovação.
Nesses centros, os estudantes vão contar com
locais de monitoramento, que servirão à
coletividade, como vetores de desenvolvimento
de um ambiente de ‘smart city’. Haverá
exposições, conferências e workshops abertos
ao público. Será um grande conglomerado de

tecnologia e educação.
Participam do Rio Innovation Week as

secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia
e Inovação; Turismo; Cultura e Economia
Criativa; Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Institucionais; Trabalho e
Renda; Agricultura; Faperj; Proderj; Detro;
Fiperj; e Fundação Cecierj.
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 A Lei 9.553/22, que cria o Programa
Estadual de Capacidade Energética para
aumentar a produtividade dos municípios
industriais, foi sancionada pelo governador do
estado, Cláudio Castro, e publicada no Diário
Oficial extra de quinta-feira (13).  A lei é de
autoria original do presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj),
deputado André Ceciliano (PT).

O programa prevê investimento tecnológico
e financeiro para ampliar a capacidade
energética dos municípios urbanos e rurais que
abrigam indústrias de grande porte – ampliando
as redes de transmissão e estabelecendo
contrapartidas aos beneficiários. O
desenvolvimento econômico destas cidades
também é uma das diretrizes da proposta

De acordo com o texto, o programa
receberá recursos do Fundo Orçamentário
Temporário (FOT) para investimentos em
redes de transmissão. “A energia elétrica é
vital para as casas e, principalmente, para a
atividade industrial e rural de nosso estado.
Contudo, esses locais muitas vezes têm
dificuldade no fornecimento pleno de energia
elétrica, o que atrapalha o desenvolvimento
econômico do Estado, já que muitas das
indústrias acabam tendo a capacidade
produtiva reduzida para não sobrecarregar a
rede elétrica de toda a região”, explicou o
deputado.

O Governo do Estado, em conjunto com as
concessionárias de energia, deverá apresentar
uma lista com os municípios que têm déficit

Deputado André Ceciliano (PT): “A energia elétrica é vital para as
casas e principalmente para a atividade industrial e rural de nosso Estado”
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de carga por baixa capacidade energética.
Depois disso, serão levantados os projetos de
expansão energética dos municípios, sendo
amplamente divulgados e publicados em Diário

Oficial, contendo o cronograma de obras e
reformas e respectivo impacto financeiro. Os
projetos serão geridos pela Companhia de
Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio

de Janeiro – CODIN. A norma deverá ser
regulamentada pelo Executivo.

Texto: Comunicação Social da Alerj
Imagens: Banco de Dados

GASOLINA SOBE 47,49% E GÁS DE
BOTIJÃO, 36,99% EM 2021, DIZ IBGE

 A alta de 10,06% em 2021 na inflação
oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), foi puxada pela
aumento de 21,03% no grupo Transportes. Em
2020, o IPCA fechou o ano com alta de 4,52%.
De acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o grupo foi
afetado em 2021 principalmente pelos
combustíveis. O gerente do IPCA, Pedro
Kislanov, destaca que, de longe, o principal
impacto no índice anual foi da gasolina, que
correspondeu a 2,34 pontos percentuais. Apesar
da queda registrada em dezembro, a gasolina
acumulou alta de 47,49% em 2021 e o etanol, de
62,23%.

“Em dezembro, houve queda de 0,67% na
gasolina, principalmente pela redução do preço
nas refinarias no dia 15 de dezembro. E o etanol,
que normalmente acompanha a gasolina, uma
queda de 2,96%. Foi a primeira queda em ambos
depois de sete meses consecutivos de alta”, disse
Kislanov.

No ano, o preço dos automóveis novos subiu
16,16% e o dos usados, 15,05%. O aumento foi
provocado pelo desarranjo na cadeia produtiva
do setor automotivo, que não conseguiu
acompanhar a retomada da demanda global. Os
transportes por aplicativo ficaram 33,75% mais
caros e as passagens aéreas, 17,59%.

Habitação
No grupo Habitação, que subiu 13,05% em

2021, a principal alta foi na energia elétrica, com
acumulado de 21,21% no ano. De acordo com
Kislanov, houve progressão das bandeiras de
sobretaxa na tarifa doméstica, além de reajustes
tarifários.

Os quatro primeiros meses do ano foram com
bandeira amarela, que acrescentava R$ 1,343 a
cada 100 KwH consumidos, lembrou Kislanov.
“Em maio, foi acionada a bandeira vermelha
patamar 1 [R$ 4,169]; em junho, a vermelha
patamar 2 [R$ 6,243]; em julho, o valor dessa
bandeira aumentou para R$ 9,492 e, em agosto,
manteve-se essa bandeira. Com o agravamento
da crise hídrica, criou-se a bandeira de escassez

hídrica, com acréscimo de R$ 14,20, que foi
mantida desde então e deve permanecer até
abril.”

O segundo maior impacto no grupo foi o item
gás de botijão, que subiu 36,99% no ano,
acumulando 48,76% de aumento desde junho de
2020.

Alimentação e bebidas
No grupo Alimentação e Bebidas, houve

variação de 7,94% em 2021, menor do que a
alta de 14,09% no ano anterior, quando esse item
teve o maior impacto na inflação. O café moído
subiu 50,24%, prejudicado pela geada nas regiões
produtoras, e o açúcar refinado, 47,87%, com a
competição da matéria-prima para a produção

do etanol. O açúcar cristal aumentou 37,55% e
o frango em pedaços, 29,85%.

Kislanov destacou que a queda dos preços
da batata inglesa (-22,82%) e do arroz (-16,88%)
não compensou a alta que os dois produtos
tiveram no ano passado. Também aumentaram
os preços da batata inglesa e do óleo de soja.

“Já o açaí teve alta de 30,56% em 2020 e
queda de 9,98% em 2021, mas é um produto
muito regional. Só tem peso no Acre, no
Maranhão e no Pará.” Também caíram os preços
do feijão carioca (-8,12%) e do leite longa vida
(-3,72%).

Vestuário
A quarta maior alta em 2021 (10,31%) foi no

grupo Vestuário, que tinha registrado queda de
1,13% no ano anterior. De acordo com Kislanov,
o aumento reflete a retomada da circulação de
pessoas e o aumento nos custos da produção.

Este grupo, que foi o único com queda 2020,
apresentou no ano passado recuperação de
preços, relacionada à retomada da circulação de
pessoas, mas também ao aumento dos custos
de produção, devido ao custo mais alto do algodão
e do couro, explicou Kislanov, que citou ainda o
componente sazonal do fim de ano.

Regiões
Por região, as maiores variações do IPCA

em 2021 foram em Curitiba (12,73%), Vitória
(11,5%), Rio Branco (11,43%), Porto Alegre
(10,99%) e Campo Grande (10,92%). Com 8,1%,
Belém teve a menor alta entre as 16 regiões
metropolitanas pesquisadas.

Para o gerente do IPCA, esses dados não
indicam cenário de recuperação econômica. “Ao
longo de 2021, apesar de ter aumentado a
demanda por serviços, principalmente no
segundo semestre, com a retomada da
circulação de pessoas e da mobilidade urbana,
houve melhora no cenário da pandemia de covid-
19. Mas alguns setores ainda têm sofrido
bastante e, com a nova variante Ômicron, talvez
alguns setores que estão em recuperação possam
ter prejuízo, como por exemplo, o de passagens
aéreas, que tiveram altas bastante expressivas
em setembro e outubro.”

Na opinião de Kislanov, é muito cedo para
falar em retomada econômica, mesmo com a
melhora no desemprego, pois o rendimento real
das famílias está comprimido pela inflação. “No
segundo semestre, houve retomada da demanda,
na comparação com o primeiro semestre, mas
não dá para falar ainda em retomada econômica
de fato. Foi uma recuperação, se comparada ao
cenário deprimido por conta da pandemia que
veio de 2020.”

A inflação acumulada no primeiro semestre
do ano passado ficou em 3,77%. No segundo
semestre, passou para 6,07%.

Edição: Nádia Franco
Inflação oficial, medida pelo IPCA, subiu 10,06% no ano
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: FAETEC
ABRE INSCRIÇÕES PARA 30 MIL VAGAS
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 Se o ano de 2022 chega cercado de
expectativas, a oportunidade é agora para quem
tem interesse em entrar no mercado de trabalho
com uma formação profissional. A Fundação
de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão
vinculado à Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação, está oferecendo mais
de 30 mil vagas nas mais diversas áreas de
tecnologia, educação e cultura, em cursos
gratuitos de Qualificação Profissional, para
diversas unidades da rede. Ao todo, são 43
unidades da Faetec com ofertas em mais de 50
cursos de capacitação profissional, com
duração de 10 a 20 semanas.

A inscrição começou no dia 10 e vai até 1º
de fevereiro. A lista completa de cursos e
unidades com oportunidades disponíveis pode
ser conferida no site da instituição:
www.faetec.rj.gov.br.

– Gerar oportunidades é uma das nossas
missões para que mais jovens e adultos se
capacitem para ingressar no mercado de
trabalho com o surgimento de novas vagas. A
Faetec não só prepara, como qualifica o
estudante tanto na prática como na teoria, com
cursos gratuitos e de excelência. São 30 mil
vagas que estão disponíveis, 30 mil sonhos que
estarão mais perto de serem realizados – afirma
o secretário estadual de Ciência, Tecnologia e
Inovação, Dr. Serginho.

O destaque deste edital, além da quantidade
no número de vagas, são os cursos oferecidos
para área de cultura, como os de música com
aulas de diversos instrumentos, e a retomada
de capacitações no formato Ensino a Distância
(EAD).

No entanto, alguns outros cursos com
grande demanda e pouca oferta de mão de
obra, devido aos altos valores na iniciativa
privada, também serão ofertados: Auxiliar de
Topografia, em Vassouras; Autor e Roteirista,
na Faetec de Volta Redonda; Leitura
Dramatizada, na Faetec Ipanema; e Cadista
Para Construção Civil, nas unidades de
Armação dos Búzios e de Barra Mansa.

A rede também oferece, na maioria de suas
unidades, os tradicionais e requisitados cursos
profissionais de Cabeleireiro, Manicure e
Pedicure, Massagista, Maquiador, Bartender,
Auxiliar de Cozinha, Salgadeiro, Confeiteiro e

Padeiro. Já para área de Turismo serão
oferecidos os cursos de Agente de Informação
Turística e Condutor de Turismo Esportivo.

Em Tecnologia, haverá oportunidades para
Operador de Computador, Excel Avançado e
Introdução à Robótica. Na área de
Manutenção, os candidatos contarão com os
cursos de Eletricidade Predial, Caldeireiro,
Encanador Industrial e Soldador. E na área
administrativa foi disponibilizada formação em
Assistente Administrativo, Espanhol, Inglês,
Francês, entre outros.

– Com esse edital, mais uma vez a Faetec
assume o compromisso com as pessoas que
desejam inserir-se num mercado de trabalho
cada dia mais exigente. A ideia é dar
oportunidade para que os trabalhadores possam
ter acesso a cursos de qualidade e a melhorar
profissionalmente, tendo renda e independência
– afirma João Carrilho, presidente da Faetec.

Todos que tiverem interesse em disputar
uma vaga devem se inscrever por meio do site
da Faetec (www.faetec.rj.gov.br). Para se
candidatar, é preciso ter idade mínima entre 15

e 18 anos, de acordo com a exigência de cada
formação. A escolaridade e o prazo de
conclusão também variam, dependendo da
qualificação escolhida.

O processo seletivo acontecerá por meio de
sorteio em 02/02, e a listagem completa de
selecionados será publicada no mesmo dia.
Após a divulgação, os candidatos terão entre
os dias 3 e 8 de fevereiro para efetuarem suas
matrículas. As aulas terão início no dia 14 de
fevereiro.

Observação: foto feita antes da pandemia

Prazo para os interessados vai até o dia 1º de fevereiro. São mais de 50 cursos em 43 unidades no estado

BRASIL: CRIMINOSOS APLICAMBRASIL: CRIMINOSOS APLICAMBRASIL: CRIMINOSOS APLICAMBRASIL: CRIMINOSOS APLICAMBRASIL: CRIMINOSOS APLICAM
GOLPES USANDO PIX E QR CODEGOLPES USANDO PIX E QR CODEGOLPES USANDO PIX E QR CODEGOLPES USANDO PIX E QR CODEGOLPES USANDO PIX E QR CODE

 O avanço tecnológico no campo do
internet banking traz muitas comodidades para
o correntista, mas com elas vêm as dores de
cabeça. Criminosos encontraram uma forma
de utilizar o pagamento via Pix e a tecnologia
de QR Code para aplicar golpes. Criminosos
estão falsificando faturas de empresas e
enviando para clientes. Essas faturas trazem
códigos da tecnologia QR Code, pagas pela
vítima usando o Pix pelo aplicativo bancário.
Em alguns casos, a fatura falsa traz um código
de barras e um QR Code. Em ambos, o dinheiro
vai para a conta dos criminosos.

A vantagem do Pix para os golpistas (assim
como outros métodos de pagamento digitais é
que eles são instantâneos, e consequentemente
mais eficientes para quem usa a tecnologia de
forma maliciosa”, afirmou a empresa de
segurança cibernética Kaspersky, que detectou
a fraude.

As faturas falsas são copiadas de forma
quase idêntica às originais. Além disso,
cibercriminosos imitam o visual das faturas ou
sites das empresas reais, criam e-mails
mascarados (remetentes) para simular os
oficiais. Inclusive, oferecem desconto de 5%
nos pagamentos via QR Code.

Além disso, os ladrões têm enviado e-mails

com ofertas falsas de sites de streaming, como
Netflix e Amazon Prime. O e-mail traz o QR
Code para pagamento dos supostos planos mais
em conta, como planos trimestrais.

Fique atento
A Kaspersky dá dicas para o consumidor

não cair nesse tipo de golpe:
- Atenção ao destinatário. Apenas na

primeira fraude é usada uma máscara, no
segundo caso, o endereço é genérico e não tem
relação com as marcas citadas no golpe.

- Atenção aos dados pessoais. Na fatura
falsa não há a informação do nome do cliente,
apenas o código do assinante, um número
poucos sabem de cor. Além disso, a
identificação do cliente é diferente. Existe um
número na mensagem e outro na fatura.

- Fique de olho no código de barras. Contas
de consumo (gás, energia, telefonia) sempre
começam com o número 8. Por se tratar de
uma fatura falsa, o código de barra começa
com o número da instituição financeira na qual
a fatura foi gerada ilegalmente.

- Visite o site oficial das empresas de
streaming. Para a suposta promoção de filmes
e séries, é importante que a pessoa cheque a
veracidade da promoção no site das empresas.
Se não houver nada, ainda é possível entrar em

contato com eles pelos canais oficiais. Nunca
use os contatos informados no e-mail, pois eles
podem ser falsos também.

- Confirme os dados do destinatário antes
de concluir o pagamento via Pix. Como em

todos os esquemas fraudulentos, os criminosos
usam nomes de laranjas para receber o dinheiro
dos golpes. Apenas pagamentos legítimos
mostrarão os nomes das empresas (razões
sociais) corretos. Edição: Fernando Fraga.

Empresa de segurança digital ensina a não cair em golpes
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FESTIVAL MIMO ESTREIA NO RIO
EDIÇÃO GRATUITA PARA CRIANÇAS

 O Festival Mimo Para Crianças realiza
sua primeira edição no Rio de Janeiro hoje e
amnhã, apresentando cerca de 50 atividades
gratuitas em diversos pontos da capital
fluminense. Depois de estar presente em outras
cidades brasileiras e em Portugal, com mais de
500 concertos em 15 anos de atividades, o Mimo
Festival ganha uma versão infantil inédita no
Rio, com patrocínio da Petrobras.

A idealizadora e diretora do Mimo para
Crianças, Lu Araújo, destacou que o evento
mantém o desenho do festival original, com
atrações de qualidade artística oferecidas
gratuitamente ao público infantil. As atividades
ocorrem em nove espaços culturais da cidade,
nas zonas sul, norte, oeste e centro do
município. A programação completa pode ser
vista na página do evento.

Controle
Lu Araújo disse ainda que a organização

do festival está atenta ao aumento de casos
de covid-19 e da variante Ômicron na cidade
e adota todas as orientações dos órgãos
responsáveis. Acrescentou que, neste
momento, tudo está sendo acompanhado pelo
médico e pesquisador da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) e Instituto D’Or de Pesquisa e
Ensino (Idor), Fernando Bozza.

“Com as orientações do cientista, todas as
atividades passaram a ser realizadas em
espaços em que tenhamos controle de público.
As atividades previstas para o Parque
Madureira, por exemplo, serão na Arena
Fernando Torres, com esse objetivo”. O
festival será apresentado em equipamentos
públicos do município, “espaços que trabalham
orientados pelas medidas de proteção à vida,
relativas ao combate à covid-19”.

A eventual continuidade das chuvas é outra
preocupação da organização do evento. A
diretora do festival observou que a previsão
do tempo é sempre um ponto de atenção em
eventos ao ar livre. “Cada caso será avaliado
individualmente, se for necessário”, no caso
de chuvas continuarem ocorrendo.

Artes variadas
As atrações para o público infantil e suas

famílias envolvem música, teatro, circo, artes,

FO
TO

: R
EP

RO
DU

ÇÃ
O 

DA
 IN

TE
RN

ET

Evento mantém o desenho do festival original, com atrações
de qualidade artística oferecidas gratuitamente ao público infantil

sustentabilidade e literatura, apresentadas em
shows, espetáculos, oficinas, jogos e
brincadeiras. O principal objetivo da
programação é estimular o território sensorial e
a capacidade criadora das crianças. Lu Araújo
disse que questões abordadas pelo festival para
o público adulto estarão presentes nessa primeira
versão infantil. Citou, entre elas, “a cultura negra,
a identidade de gênero, a aceitação dos nossos
corpos e a sustentabilidade, que precisa ser cada
vez mais incentivada”.

O cantor Zeca Baleiro, por exemplo, vai
se apresentar com o show Zoró Zureta, na
Areninha Carioca Fernando Torres, no Parque
de Madureira, enquanto o grupo Farra dos

Brinquedos levará o espetáculo Tudo quanto
é coisa para o Parque das Ruínas, em Santa
Teresa. Ialodê Charmite vai abordar a cultura
afro-brasileira com contação de histórias.
Wilson Jequitibá tratará do tema da
preservação ambiental e sustentabilidade. Os
Tapetes Contadores de História vão narrar
contos populares e autorais de diversas
origens.

Cada espaço tem lotação diferente. Lu
Araújo afirmou que durante os mais de 15 anos
de festival, o público do Mimo foi construindo
suas famílias. “E esse braço inédito foi criado
para eles poderem curtir juntos, com uma
programação plural e de qualidade”.

O Mimo para Crianças vai ocupar também
o Museu Histórico da Cidade, na Gávea; a
Arena Carioca Abelardo Barbosa,em Pedra
de Guaratiba; a Areninha Carioca Gilberto Gil,
em Realengo; o Centro Cultural Professora
Dyla Sylvia de Sá, na Praça Seca; a Biblioteca
Euclides da Cunha, na Ilha do Governador; o
Buraco do Padre, no Engenho Novo; e o
Centro da Música Carioca Artur da Távola,
na Tijuca.

O Mimo para Crianças é promovido pelo
Ministério do Turismo, prefeitura carioca e
Petrobras. Conta ainda com patrocínio da
Secretaria Municipal de Cultura do Rio, por
meio da Lei de Incentivo à Cultura.

CONFIRMADO SEGUNDO CASO DE CANDIDA AURIS EM PE
 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(Anvisa) recebeu a confirmação do segundo caso
de Candida auris no país. O “superfungo” foi
detectado em um paciente de um hospital em
Pernambuco. É o segundo caso confirmado no
hospital. Os dois pacientes, um homem de 38
anos e uma mulher de 70 anos, foram isolados
no início do mês. No dia 3 de janeiro, a Anvisa
foi notificada sobre os casos possíveis de Candida
auris, agora confirmados.

De acordo com a Anvisa, o hospital onde os
pacientes estão internados estabeleceu medidas
de precaução e adotou ações para conter o
surto. Além disso, a agência destacou que órgãos
de saúde pública foram acionados e ações de
vigilância, prevenção e controle foram
intensificados.

A Anvisa trata o caso como o terceiro surto
do superfungo no país. Segundo a agência, a
definição epidemiológica de surto abrange não
apenas uma grande quantidade de casos de
doenças contagiosas ou de ordem sanitária, mas
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também o surgimento de um microrganismo novo
na epidemiologia de um país ou até de um serviço
de saúde. A agência destacou que o fungo
significa uma ameaça à saúde global.

Candida Auris
O organismo é chamado de superfungo pela

resistência que possui a antibióticos e outras
formas de tratamento. De acordo com a Anvisa,
o fungo também permanece no ambiente por
longos períodos, que podem chegar a meses, e
resiste a diversos tipos de desinfetantes.

Por essas razões, casos de infecções pelo
fungo trazem risco de surto e demandam
monitoramento e medidas de prevenção e
controle para impedir a disseminação em outros
pacientes.

Conforme nota de alerta da agência, o
Candida auris “pode causar infecção na corrente
sanguínea e outras infecções invasivas, podendo
ser fatal, principalmente em pacientes
imunodeprimidos ou com comorbidades”.

Em outubro de 2016, a Organização Pan-

Americana da Saúde/Organização Mundial da
Saúde (OPAS/OMS) publicou um alerta
epidemiológico em função dos relatos de surtos
de Candida auris em serviços de saúde da
América Latina, recomendando aos Estados-
membros a adoção de medidas de prevenção e
controle de surtos decorrentes deste patógeno.

No Brasil, o primeiro caso foi registrado em
dezembro de 2020 na Bahia. O caso culminou
em um surto com 15 casos, resultando em duas
mortes. Já em dezembro de 2021, a Anvisa foi
notificada de outro caso, também na Bahia,
caracterizando o segundo surto.

Edição: Fábio Massalli

Anvisa trata o caso como o terceiro surto do superfungo no País
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BRASIL: ALISTAMENTO MILITAR
PODE SER FEITO ATÉ 30 DE JUNHO

 Até o dia de 30 de junho de 2022 estão
abertas as inscrições para o alistamento militar.
Os jovens brasileiros do sexo masculino que
completarem 18 anos em 2022 devem se
inscrever exclusivamente por meio do site de
alistamento militar. No Brasil o alistamento
militar é obrigatório, e quem não se alistar pode
ter uma série de problemas. Tais como a
proibição de: Ingressar como funcionário,
empregado ou associado em instituição,
empresa ou associação oficial, oficializada ou
subvencionada; Assinar contrato com o
governo federal, estadual, dos territórios ou
municípios; Prestar exame ou fazer matricula
em qualquer estabelecimento de ensino; Obter
carteira profissional, registro de diploma de
profissões liberais, matrícula ou inscrição para
o exercício de qualquer função e licença de
indústria e profissão; Fazer inscrição em
concurso para provimento de cargo público;
Exercer, a qualquer título, sem distinção de
categoria ou forma de pagamento, qualquer
função pública ou cargo público, eletivos ou de
nomeação; Receber qualquer prêmio ou favor
do governo federal, estadual, dos territórios ou
municípios.

Inscrição
Para a inscrição online, é necessário ter em

mãos CPF, carteira de identidade ou carteira
de trabalho, comprovante de endereço com
CEP, endereço de e-mail e telefone. Após
preencher o formulário, o candidato deve
imprimir seu Certificado de Alistamento Militar
para comprovação de sua inscrição junto às
Forças Armadas. O acesso é feito com o
número do CPF e a senha criada no momento
do cadastro.

Para quem não tem acesso ao um
computador pessoal, a inscrição pode ser feita
por um telefone celular, instalando o aplicativo
de alistamento, disponível para os sistemas iOS
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Jovens brasileiros do sexo masculino que completarem 18 anos em 2022
devem se inscrever exclusivamente por meio do site de alistamento militar

e Android. A documentação é a mesma para
ambos os casos.

Casos especiais
Há casos em que o alistamento só pode ser

feito presencialmente. Uma delas é a de jovens
que forem arrimo de família, ou seja, o único
responsável pelo sustento da família. Nessa
situação é necessário apresentar um
requerimento pedindo dispensa de incorporação
e também apresentar documentos que
comprovem sua condição.

Outra situação é para os jovens com
deficiência. De acordo com o Ministério da
Defesa, para solicitar a dispensa o “portador de
necessidade especial física aparente, entregará

requerimento solicitando isenção do serviço
militar e atestado médico com diagnóstico de
incapacidade e o respectivo CID, que é a
Classificação Internacional de Doenças”.

Caso a pessoa não tenha condição de
comparecer a uma junta do serviço militar por
incapacidade absoluta, ele poderá ser
representado por tutor ou curador mediante
procuração lavrada em cartório.

Nome Social
A legislação prevê ainda a possibilidade de

o jovem se alistar com o nome social. Nesse
caso, o jovem deve se dirigir à junta militar com
certidão de nascimento ou equivalente,
comprovante de residência, documento oficial

com foto, como: carteira de identidade, de
trabalho, profissional ou passaporte e
requerimento para uso de nome social.

Para quem mora no exterior, é necessário ir
até a repartição consular com certidão de
nascimento, comprovante de residência e
documento oficial com foto. A requisição do
Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI)
deve ser requisitada a partir de setembro na
Junta Militar.

A documentação ficará a cargo do
secretário instituído informar para cada
situação. O prazo de confecção e entrega do
CDI é um mês após a requisição do mesmo e
será entregue pelo secretário.


