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PROCON-RJ ESCLARECE DÚVIDAS
SOBRE A LISTA DE MATERIAL ESCOLAR

PÁGINA 6

RRF: O RIO FEZ A SUA PARTE
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CONFIRA O ARTIGO DE
ANDRÉ CECILIANO (PT),
PRESIDENTE DA ALERJ

QUALIFICAÇÃO: FIRJAN SENAI TEM VAGAS
ABERTAS PARA CURSOS TÉCNICOS NO RJ

 O estado do Rio criou 35.654 postos de
trabalho formais de janeiro a novembro de 2021
- números que indicam que o mercado já se
encontra acima do nível da pré-pandemia. Por
isso, investir em qualificação se faz ainda mais
necessário, e as unidades da Firjan SENAI
Campos, Macaé e Itaperuna estão com
oportunidades abertas em Técnico em
Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecânica e
Informática. As matrículas devem ser feitas no
site www.firjansenai.com.br. PÁGINA 5
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Responsáveis devem ficar atentos se itens são de uso individual ou coletivo e se atividades estão previstas

 O Procon Estadual do Rio de Janeiro está
tirando as dúvidas dos consumidores a
respeito da lista de material em função das
mudanças dos métodos de ensino ocasionadas
pela pandemia do Covid-19. Os responsáveis
precisam ficar atentos se o material é de uso
individual ou coletivo e, também, observar se
a atividade está prevista no plano pedagógico.
Itens de uso individual do aluno podem ser
solicitados pela escola, assim como aqueles
materiais que estão previstos no plano
pedagógico. A autarquia orienta que as
instituições de ensino devem ponderar,
especialmente na educação infantil e nas
séries iniciais do Fundamental, quais itens
serão utilizados durante o ensino presencial
ou remoto. Se o ensino for presencial ou
híbrido, nada muda em relação aos itens que
não podem ser solicitados pelas instituições
de ensino. PÁGINA 8

Técnico em Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecânica e Informática são
alguns dos cursos disponíveis nas unidades de Campos, Macaé e Itaperuna
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PÁGINA 4

UNIVERSITÁRIA
CAI DE CACHOEIRA

E MORRE
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QUEDA FOI DE
APROXIMADAMENTE

50 METROS DE ALTURA

PITBULL MATA
RECÉM-NASCIDO

QUE DORMIA
DENTRO DE CASA,

EM LIMEIRA (SP)
PÁGINA 4
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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

PLANO DE RECUPERAÇÃO DO RJ PODERÁ
PASSAR POR AJUSTES, DIZ GOVERNADOR

 O Plano de Recuperação Fiscal do Rio de Janeiro
poderá passar por ajustes antes de ser reapresentado ao
Ministério da Economia, disse o governador fluminense,
Cláudio Castro. Ele reuniu-se com o ministro Paulo Guedes
e pediu 15 dias para a apresentação de uma nova versão do
texto.

"Começamos a discutir o que tinha sido colocado nos
pareceres [do Tesouro Nacional] e se observou uma grande
boa vontade dos dois lados. O estado [do Rio de Janeiro]
aprofundou os pontos que o ministério considerava não claros
ou errados e eles aprofundaram os pontos que acharam que
o estado descumpriu. Os dois lados perceberam que dá para
avançar antes de uma decisão final sobre o novo RRF
[Regime de Recuperação Fiscal]”, disse o governador, após
cerca de duas horas de reunião.

O governador informou ter pedido mais tempo para a troca
de informações entre as equipes técnicas do estado do Rio
de Janeiro e do Tesouro Nacional, antes que uma nova reunião
possa ser realizada daqui a duas semanas. Segundo Castro,
existem sete pontos de debate na proposta.

“Temos questões de legislação, de entendimento do que é
o plano, de entendimento sobre a economia do Rio de Janeiro
em si. São cerca de sete pontos sobre os quais as equipes
buscarão convergência”, detalhou Castro. Em nota, o
Ministério da Economia informou apenas que os dois lados
trabalham para a resolução de pontos pendentes e
combinaram uma nova reunião dentro de 15 dias.

Rejeição
Rejeitado pelo Tesouro Nacional e pela Procuradoria-Geral

da Fazenda Nacional, o plano original para a manutenção do
Rio de Janeiro no RRF foi classificado como precário pela equipe
econômica. O governador não descartou que a proposta possa
sofrer ajustes, mas disse que o Rio de Janeiro não está fora do
RRF e que o Tesouro se baseou em premissas “equivocadas”.

“Vamos chegar a um denominador comum. Antes de
falarmos de uma revisão do plano, vamos esclarecer os pontos.
Não descarto alterações, mas primeiro vamos defender o
que fizemos. Esse processo de diálogo e ajustes é totalmente
razoável”, concluiu Castro. Segundo ele, a discussão está na
fase de apresentação de pareceres.

Na semana passada, o Tesouro apresentou parecer
contrário à manutenção do Rio de Janeiro no RRF. Para o
órgão, o plano de ajuste fiscal tem inconsistências, como a
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Texto voltará a ser discutido com Ministério da Economia em 15 dias

falta de margem de segurança para absorver quedas no
crescimento econômico, alta dependência de royalties do
petróleo e aumentos nominais para o funcionalismo local.
Segundo o Tesouro, com o plano atual, os gastos correntes
do estado subirão 45,2% até 2030, enquanto as receitas
aumentarão 36,9%.

Histórico
Desde 2017, o estado do Rio de Janeiro está no Regime

de Recuperação Fiscal, que prevê a suspensão do pagamento
das parcelas da dívida do estado com a União em troca de
medidas de ajuste fiscal, como corte de gastos, congelamento
de salários de servidores e privatizações locais. Apenas nos
três primeiros anos de vigência, o estado deixou de pagar R$
92 bilhões à União.

Em 2020 e 2021, o Congresso aprovou alterações na lei do

RRF, aumentando de seis para dez anos a duração do
regime especial, com um ano de prazo para a apresentação
de um novo plano de ajuste. Condições para a adesão ao
RRF foram abrandadas. As emendas de relator foram
retiradas do teto estadual de gastos e foi derrubada a
exigência de que as estatais locais sejam totalmente
privatizadas, com os governos locais mantendo ações das
empresas.

Com as mudanças, o Rio de Janeiro apresentou um novo
Plano de Recuperação Fiscal para alongar a dívida por mais
tempo e fazer ajustes com regras mais brandas que no
plano original. O novo plano permitiria a reprogramação
de mais R$ 52,5 bilhões da dívida com a União até 2030,
além dos R$ 92 bilhões suspensos atualmente.

Edição: Fábio Massalli

BRASIL: GOVERNO DEFINE REAJUSTES DE
BENEFÍCIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIOS

 Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência
define os índices de reajustes dos benefícios pagos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), bem como
valores e respectivas alíquotas de contribuição pagos por
benef ic iá r ios  e  segurados  do  Regime Própr io  de
Previdência Social (RPS) da União, a partir de janeiro de
2022. O texto foi publicado dia 20, no Diário Oficial da
União.

A portaria nº 12 apresenta, também, reajustes relativos
aos demais valores constantes do RPS, como a tabela de
contr ibuição de segurados empregado,  empregado
doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de
remuneração.

O reajuste dos benefícios pagos pelo INSS a partir de
1º de janeiro de 2022 será de 10,16%. A tabela detalha os
percentuais  de  aumentos  que serão apl icados nos
benefícios com data de início a partir de janeiro de 2021.
Esses reajustes serão aplicados também nas pensões
especiais pagas às vítimas da síndrome da talidomida; às
pessoas atingidas pela hanseníase; e ao auxílio especial
mensal para jogadores sem recursos ou com recursos
limitados.

O valor  mínimo dos salár ios  de benefício e  de
contribuição pagos a partir de 1º de janeiro de 2022, não
poderá ser inferior a R$ 1.212 nem superiores a R$
7.087,22. O mesmo valor mínimo será aplicado para
benefícios de prestação continuada pagos pelo INSS
correspondentes  a  aposentador ias ;  auxí l io  por

incapacidade temporária e pensão por morte (valor
global); aposentadorias dos aeronautas; pensão especial
paga às vítimas da síndrome da talidomida; e auxílio
reclusão.

Também será de R$ 1.212 o valor da pensão especial
paga aos dependentes das vítimas de hemodiálise da
cidade de Caruaru no Estado de Pernambuco; do amparo
social ao idoso e à pessoa com deficiência; e da renda
mensal vitalícia.

Os valores dos benefícios concedidos ao pescador,
ao mestre  de  rede e  ao patrão de pesca “deverão
corresponder,  respectivamente,  a uma, duas e três

vezes o valor de R$ 1.212”. Já o benefício devido
aos  ser inguei ros  e  seus  de  pendentes  será  de  R$
2.424.

O valor da cota do salário-família por f i lho ou
equiparado de qualquer condição, até 14 anos de idade,
ou inválido de qualquer idade, a partir de 1º de janeiro de
2022, é R$ 56,47 para segurados com remuneração
mensal (valor total do respectivo salário de contribuição,
ainda que resultante da soma dos salários de contribuição
correspondentes a atividades simultâneas) não superior
a R$ 1.655,98.

Edição: Valéria Aguiar
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CVAS ITAPERUNA VAI RECOLHER PNEUS
VELHOS E USADOS PARA RECICLAGEM
 Em Itaperuna, a Coordenação de Vigilância

Ambiental em Saúde (CVAS), vem desenvolvendo
uma série de atividades visando combater o
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue,
zika e chikungunya.

Além do trabalho rotineiro de combate ao
mosquito, o setor também implementou a atividade
de mensagem educativa. A ideia é que os agentes
dialoguem com a população sobre a importância
do descarte correto do lixo, seletivamente e de
maneira consciente; diminuindo a quantidade de
lixo que é descartado em locais variados.

E, dentre as ações planejadas, está o
recolhimento de pneus velhos e usados, conforme
explica Adriano Rodrigues, coordenador da CVAS.

“Além do trabalho realizado no dia a dia pelos
nossos agentes, vamos recolher pneus velhos e
usados, quando estaremos realizando o descarte
de forma adequada e correta, através de
reciclagem. Hoje o nosso pedido à população é
que faça contato com o nosso setor, para que
possamos providenciar o recolhimento desses pneus.
É mais uma forma que encontramos para combater
o mosquito, além de deixar a cidade mais limpa.
Vale destacar que o prefeito Alfredão vem
trabalhando junto com a gente, nessa importante
missão de combate ao mosquito, montando
estratégias de trabalho, além de fornecer todo
suporte necessário à nossa equipe”, reforça
Adriano.

A solicitação poderá ser feita através do e-mail
do setor – cvasitaperuna@gmail.com – ou ainda:

Dirigindo-se à UBS (Unidade Básica de Saúde)
mais próxima de sua residência e solicitar ao agente
comunitário de saúde, que passe as informações à
Coordenação da Vigilância Ambiental em Saúde.

A solicitação de retirada de pneus também
poderá ser feita diretamente na CVAS (Casa
Verde), situada na Rua Júlio César, 99, Centro (em
cima da Farmacinha do SUS).

Com informações: DECOM/Itaperuna/RJ
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A solicitação também poderá ser feita através do e-mail do setor – cvasitaperuna@gmail.com

ITAPERUNA É MEDALHA DE OURO NA 16ª
OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA

 Marcelo Poeys, secretário Municipal de
Educação, informou na última terça-feira, 18, que
o município de Itaperuna conquistou medalha de
ouro na 16ª OBMEP - Olimpíada Brasileira de
Matemática - das escolas públicas.

“Itaperuna é medalha de ouro! É com muita
alegria no coração que damos essa notícia. Após
dois anos de muito trabalho para os profissionais
de Educação, face às dificuldades e transtornos
causados pela pandemia de covid-19, comunico aos
nobres colegas, que Itaperuna é ouro na Olimpíada
Brasileira de Matemática das escolas públicas. O
aluno Daniel Ribeiro de Farias, que estuda no CIEP
Brizolão 264 Henriett Mourineau é medalhista de
ouro nacional na Olimpíada de Matemática”,
informa o secretário.

O secretário Marcelo Poeys ainda fez um
agradecimento especial a toda equipe da Secretaria
Municipal de Educação (SEMED).

“Ser ouro após um trabalho árduo em tempos
de pandemia mostra que estamos no caminho certo,
que os profissionais, além de responsáveis, amam
o que fazem. Toda gratidão por tudo que temos
vivido. Gratidão ao prefeito Alfredão, ao vice-
prefeito Nel, à subsecretária Municipal de
Educação, Tereza Cristina, e a toda equipe de
profissionais de Educação da SEMED”, finaliza o
secretário.

A Rede Municipal de Ensino de Itaperuna ainda
teve outras menções honrosas. Confira!

- Breno Ramos de Freitas, E. M. Sítio São
Benedito

- Kaio Romualdo de Souza, E. M. Sítio São
Benedito

- Raphael Gonçalves Neves Miato, CIEP
Brizolão 467 Henriett Amado

- Yasmim Nascimento dos Santos, CIEP
Brizolão 264 Henriett Mourineau

- Camila Scalercio Brasil Vieira, CIEP Brizolão

264 Henriett Mourineau
- Lavínia de Souza Monteiro, CIEP Brizolão

467 Henriett Amado

- Beatriz Silva Andrade Fernandes, E. M.
Francisco de Mattos Ligiéro

Com informações: DECOM/Itaperuna/RJ

Marcelo Poeys, secretário
Municipal de Educação | Arquivo: Decom

Daniel Farias, aluno do CIEP Brizolão 264 Henriett
Mourineau - Foto: arquivo pessoal | Reprodução da

Internet (G1/Norte Fluminense)
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PITBULL MATA RECÉM-NASCIDO QUE
DORMIA DENTRO DE CASA, EM LIMEIRA (SP)

 Um cachorro pibull atacou e matou um
recém-nascido de 21 dias na segunda-feira (17),
em Limeira, no interior de São Paulo. De acordo
com a Polícia Civil, o bebê estava no quarto,
dormindo, quando o cão entrou no quarto e
atacou a vítima.

A mãe teria deixado o filho aos cuidados da
avó, enquanto saíra do quarto para tomar banho.
Ainda segundo a Polícia, o pitbull também
morreu. Ele foi golpeado com uma faca pelo
avô do bebê, que tentava fazer com que o cão
soltasse a vítima.

O recém-nascido chegou a ser socorrido
para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Abílio Pedro, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Prefeitura de Limeira, o menino
chegou na unidade de saúde com quadro de
parada cardíaca. Houve tentativa de
reanimação, mas sem sucesso.

Em estado de choque, a mãe também
precisou de atendimento médico.

O caso foi registrado no Plantão Policial de
Limeira. Depoimentos ainda serão colhidos
durante as apurações.
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Viaturas da PM em Limeira, onde ocorreu ataque de pitbull a recém-nascido/Reprodução/EPTV

SC: UNIVERSITÁRIA CAISC: UNIVERSITÁRIA CAISC: UNIVERSITÁRIA CAISC: UNIVERSITÁRIA CAISC: UNIVERSITÁRIA CAI
DE CADE CADE CADE CADE CACHOEIRA E MORRECHOEIRA E MORRECHOEIRA E MORRECHOEIRA E MORRECHOEIRA E MORRE
 A jovem, Leticia Silva Budal, de 19 anos,

morreu após cair da Cachoeira Rio da Prata,
durante uma trilha, em Joinville, Santa Catarina.
A universitária estava acompanhada da família
quando escorregou da borda da cachoeira,
caindo na água.

A queda de aproximadamente 50 metros de
altura, ocorreu no sábado (15) e o corpo foi
resgatado no domingo (16) após uma operação
que levou cerca de 10 horas.

De acordo com informações do Grupo de
Resgate em Montanha (GRM), Leticia caiu
dentro de uma cachoeira enquanto fazia o
passeio em um acampamento recreativo na
Estrada Rio da Prata, no distrito de Pirabeiraba.

Nas redes sociais, o GRM também detalhou
como foi feito o resgate, que iniciou por volta
das 8h.

"A extração da vítima foi de alto risco e
exigiu emprego de técnicas verticais, pois a
vítima estava sobre uma pedra abaixo da queda
d'água. Após remoção, foi colocada em uma
maca especial (maca envelope) e iniciado sua
extração para onde seria possível sair por trilha,
logo após inciado deslocamento para a base da
operação. Por fim o corpo foi entregue ao IGP
- Instituto Geral de Perícias", relata um trecho
da publicação.

Leticia estudava Engenharia de Produção
e Sistemas e estava no segundo período do
curso. A Universidade Estadual de Santa
Catarina (Udesc) publicou uma nota nas redes
sociais lamentando a morte da jovem.

Ela foi velada na segunda-feira (17), na
Capela da Prever, no bairro Aventureiro. O
sepultamento foi no Cemitério Jardim das
Flores.
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A queda de aproximadamente 50 metros de altura, ocorreu no sábado (15/) e o corpo foi resgatado no domingo (16)
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NORNORNORNORNORTE E NORTE E NORTE E NORTE E NORTE E NOROESTEOESTEOESTEOESTEOESTE

 O estado do Rio criou 35.654 postos de
trabalho formais de janeiro a novembro de 2021
- números que indicam que o mercado já se
encontra acima do nível da pré-pandemia. Por
isso, investir em qualificação se faz ainda mais
necessário, e as unidades da Firjan SENAI
Campos, Macaé e Itaperuna estão com
oportunidades abertas em Técnico em
Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecânica e
Informática. As matrículas devem ser feitas no
site www.firjansenai.com.br.

Em formato EAD + prática em razão das
restrições impostas pela Covid-19, os cursos
terão metade de sua carga horária em aulas
on-line com instrutor, tutorias e atividades
presenciais nas unidades Firjan SENAI. A
metade restante será composta de atividades
individuais no ambiente virtual de aprendizagem.
A duração de cada curso é de até um ano e
meio, e as aulas se iniciam em 7 de fevereiro.
Podem se inscrever todos que concluíram o
ensino médio ou com o ensino médio em curso.

A cada semana de duração do curso, haverá
10 horas com o instrutor e 10 horas de estudo
individual: será um dia com aula on-line ao vivo
e dois com tutoria também virtual. O instrutor
estará sempre presente nas atividades remotas,
potencializando os conhecimentos com
simuladores e softwares, entre outras
estratégias, todas realizadas a distância. O
gerente de Educação Profissional do SENAI,
Edson Melo, explica que em cenário de
constantes mudanças e um mercado cada vez
mais exigente, manter-se atualizado é essencial.

“A formação em muitas das carreiras
também amplia as possibilidades de atuação do
profissional em diferentes setores, destacando
as relacionadas a Tecnologia da Informação (TI)
e Automação, além da chamada manufatura
avançada ou indústria 4.0 está se expandindo,
sendo essencial estar preparado para as
oportunidades, para tanto, os cursos da Firjan
SENAI visam oportunizar aos nossos alunos a
oportunidade de ampliar o repertório profissional
para dar conta desses desafios".

Além do ensino remoto, também em todas
as semanas os alunos terão um dia de atividades
presenciais na unidade da Firjan SENAI
escolhida para fazer a prática prevista e
necessária para o curso, caso seja possível em
função do contexto da Covid-19, ou por meio de
simuladores nas plataformas de aprendizagem.

Os cursos técnicos da Firjan SENAI

Técnico em Mecânica, Eletrotécnica, Eletromecânica e Informática
são alguns dos cursos disponíveis nas unidades de Campos, Macaé e Itaperuna
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atendem as necessidades das indústrias e
capacitam os alunos para as exigências deste
mercado de trabalho, proporcionando
oportunidades de emprego a pessoas de
qualquer idade, seja para quem busca o primeiro
emprego ou recolocação.

Procura por profissionais de TI em
ascensão

Melo chama atenção para o setor de
tecnologia da informação (TI) e automação, que
acentuaram seu protagonismo frente à

demanda por tecnologias relacionadas ao
processo de digitalização das empresas, as
denominadas tecnologias habilitadoras para a
indústria 4.0, além do contexto da pandemia
Covid-19 que intensificou ainda mais a procura
por profissionais de TI e Automação. A unidade
de Itaperuna, por exemplo, está com inscrições
abertas para o curso de Técnico em
Informática.

Para conhecer mais sobre as vagas
ofertadas pelo SENAI em Cursos Técnicos

EaD + Prática e se inscrever, acesse:
www.firjansenai.com.br

Confira abaixo os cursos disponíveis em
cada unidade do Norte e Noroeste Fluminense

• Firjan SENAI Campos: Técnico em
Mecânica e Técnico em Eletrotécnica

• Firjan SENAI Macaé: Técnico em
Mecânica, Técnico em Eletromecânica        e
Técnico em Eletrotécnica

• Firjan SENAI Itaperuna: Técnico em
Informática

QUALIFICAÇÃO: FIRJAN SENAI TEM VAGAS
ABERTAS PARA CURSOS TÉCNICOS NO RJ

 Turis tas  que  dese jarem vis i ta r
Fernando de  Noronha  deverão  f icar
a ten tos  às  novas  ex igênc ias  da
administração do arquipélago. Desde o dia
18, é exigida a dose de reforço em pessoas
com 55 anos ou mais que desembarcarem
no local.

Também passa a ser aceito o exame de
busca de antígeno, como alternativa ao
exame RT-PCR, para ser apresentado junto
com a carteira digital de vacinação.

Para entrar em Fernando de Noronha,
pessoas  de  a té  54  anos  prec i sam
apresentar, no embarque, a carteira digital
de vacinação com duas doses da vacina,
inclusive da Janssen, sendo que a segunda
dose precisa ter, no mínimo, 14 dias da
aplicação. Pessoas de 55 anos ou mais
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FERNANDO DE NORONHA PASSA A
EXIGIR DOSE DE REFORÇO DE VISITANTES

devem comprovar  também a dose de
reforço, sem prazo mínimo.

Além disso, todos precisam apresentar
um exame negativo RT-PCR, realizado no
máximo 48 horas (dois dias) antes da
viagem, ou um exame de busca de antígeno,
feito 24 horas (um dia) antes do embarque.
Para crianças de 7 a 11, basta apresentar
um dos exames exigidos. Não é necessário
a carteira vacinal. Menores de 6 anos não
precisam apresentar exames.

Entre as políticas do arquipélago, está
uma nova  tes tagem de  30% dos
passageiros de cada voo ou embarcação,
escolhidos por sorteio, na saída da ilha.
Esse teste é custeado pelo governo do
estado de Pernambuco.

Edição: Fábio Massalli
Exigência é para quem tem 55 anos ou mais
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RRF: O RIO FEZ A SUA PARTE
 A notícia de que técnicos do Ministério

da Fazenda sugerem não renovar a entrada do
Rio no Regime de Recuperação Fiscal não
surpreende. Foi por essa razão que aprovamos
decreto legislativo condicionando a venda da
Cedae à reentrada do Rio no Regime de
Recuperação Fiscal (RRF). O decreto,
infelizmente, foi derrubado na Justiça.
Perdemos nosso único trunfo.

Sabíamos que essa ameaça aconteceria
porque, da parte dos burocratas de Brasília, não
há limite quando o assunto é cassar direitos dos
servidores públicos. O próprio ministro Paulo
Guedes já deixou claro o que pensa: “parasitas”,
“vagabundos” foi como já se referiu a eles,
publicamente. Só esquece que, sem servidor
público, não há serviço público. Não há
Educação, Saúde ou Segurança. E quando falta
o Estado, entram as milícias.

Embora carioca, o Posto Ipiranga e sua
equipe de burocratas desconhecem por
completo a realidade do Rio. Ignoram que o
estado fez sua a sua parte, sim, no Regime de
Recuperação Fiscal – e a Alerj foi peça
fundamental nisso.

Em 2017, quando ingressamos no RRF, os
deputados estaduais votaram as medidas
cercados por barricadas de manifestantes, ao
som de explosões de bombas de efeito moral
do lado de fora do Palácio Tiradentes. Na
condição de presidente interino, enfrentei até o
meu partido.

Aprovamos, além da autorização para a
venda de Cedae, aumento de impostos para
elevar receitas, a contribuição previdenciária
de 11% para 14%, o teto de gastos e muito
mais. Entre 2017 e 2020, o Rio aumentou suas
receitas e reduziu despesas com pessoal, de
R$ 37 bi para R$ 33 bi. Se o Regime não foi
renovado, após três anos de vigência, em
novembro de 2020, como previsto em contrato,
isso se deveu muito mais a razões políticas do
que técnicas. Ainda tínhamos na ocasião o ex-
juiz como governador.

O propalado “reajuste salarial” que os
tecnocratas do Ministério apontam agora como
fato impeditivo da reentrada do Rio no Regime
nada mais foi a autorização para a reposição
da inflação do período de 2017 a 2021, mesmo
assim escalonada em três anos, para servidores
que, aliás, estão con salários congelados desde
2014.

E mais: a correção salarial pelo IPCA – o
que é diferente de aumento – está devidamente
prevista tanto na Lei Complementar 159, quanto
na 181, que criou as novas regras para entrada
de estados e municípios no RRF.

O cálculo para o teto de gastos, mencionado
pela área técnica do Ministério, também não é
razão de alarde. A Lei Complementar 183 nos
permitia escolher, para base de cálculo do teto,
um dos orçamentos entre os anos de 2017 e
2021, mais a correção do IPCA. O Governo
escolheu o de 2021. Logo, não inventamos nada.

Cabe informar, ainda, que a mudança na
idade mínima para a aposentadoria dos
servidores do Estado é uma adequação à
Reforma da Previdência, votada pelo
Congresso em 2019. E que também o governo
federal concedeu aos seus militares uma regra
de transição com pagamento de “pedágio” de
17% sobre o tempo se serviço que faltar para
a aposentadoria. De novo, não inventamos
nada.

A Alerj não acabou com os triênios para os
atuais servidores, contrariando a mensagem
original do Governo do Estado, por uma razão
muito simples: porque não se muda a regra do
jogo no meio da partida. Esse foi o contrato
assinado entre Estado e servidor da data do
seu ingresso na carreira pública. Mudar isso
seria clara quebra de contrato, que cairia com
toda a certeza na Justiça. Ademais, nem mesmo
a Lei Complementar 183 exigia o fim do triênio.

Para os servidores que ingressarem no
serviço público a partir de 2022, valerá a nova
regra, sem previsão de triênios. Para os atuais,
vale o que está escrito.

Também impedimos o fim do abono
permanência – benefício pago aos servidores
que têm idade para se aposentar, mas
permanecem na ativa – proposto pela equipe
de Paulo Guedes, porque isso geraria enorme

dano ao erário estadual. Hoje, existem 50 mil
servidores em condições legais para se
aposentar. Na ativa, recebem uma gratificação
de 14% como estímulo. Se aposentarem, o
governo teria que fazer concurso e pagar 100
% desses salários: um impacto de R$ 7 bilhões
de reais por ano. A conta dos burocratas não
fechava, mas os salvamos.

No que tange à Alerj, cabe informar que,
desde 2017, reduzimos em 11% ao ano a nossa
folha de pessoal (fato reconhecido pelo próprio
Regime de Recuperação Fiscal). Aprovamos
leis relativas ao ICMS e incentivos fiscais,
tomamos medidas, como a CPI dos Royalties,

que descobriu que nos últimos dez anos a
Petrobras deixou de pagar ao Rio cerca de R$
24 bi em participações especiais – dinheiro que
temos o dever de cobrar na Justiça.

O Rio está cansado de injustiças, que vêm
desde a transferência da capital para Brasília
sem pagamento de qualquer compensação ao
Estado, há 61 anos. Em 2020, o Rio entregou
R$ 170 bi para o Governo Federal em impostos
federais, dos quais retornaram apenas R$ 34
bi. Aposto um Kit cloroquina se alguém souber
citar um único investimento federal
estruturante no Rio por parte do Governo
Federal.

O Rio está no caminho certo para retomar
o caminho do crescimento e a manutenção do
Estado no RRF é fundamental. Se o Governo
Federal preferir ouvir seus burocratas em vez
da população do Estado, estará cometendo um
erro imenso, que as urnas e a História jamais
perdoarão.

Mais informações sobre a atuação de André
Ceciliano como prefeito, deputado e presidente
da Alerj em andrececiliano.com.br ou em suas
redes sociais: Twitter: @AndreCeciliano,
Instagram: @dep.andrececiliano e Facebook:
@dep.andrececiliano.

Imagem: Foto Alerj

André Ceciliano, presidente da Alerj
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ITAPERUNA: CVAS REALIZA
COBERTURA DE CAIXAS D´ÁGUA

 A Prefeitura de Itaperuna, através da
Secretaria Municipal de Saúde com o apoio da
Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde
(CVAS) segue incansável no combate ao Aedes
aegypti, mosquito transmissor da dengue,
chikungunya e zika vírus. Além das ações
rotineiras de combate ao mosquito, eliminação
de depósitos com água parada, campanhas
educativas e informativas, dentre outros
serviços mais; a CVAS realiza o serviço de
cobertura de caixas d´água, evitando assim, que
esses recipientes possam se tornar criadouros
do Aedes aegypti.

Para ajudar no controle da proliferação do
mosquito, a orientação é manter os quintais
sempre limpos, eliminando ou guardando longe
da chuva, todo objeto que possa acumular água,
como pneus velhos, latas, recipientes plásticos,
tampas de garrafas, copos descartáveis e até
cascas de ovos.

Além disso, o lixo doméstico deve ser
acondicionado em sacos plásticos e descartado
adequadamente, em depósitos fechados.

ENTRE EM CONTATO COM A CVAS!
Para outras informações, solicitação de

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

O contato também pode ser feito através
de e-mail – cvasitaperuna@gmail.com –
quando um membro da equipe irá providenciar
as devidas orientações sobre as demandas que
venham a surgir.

Ainda é possível se dirigir à UBS (Unidade
Básica de Saúde) mais próxima de sua
residência e relatar algum problema ao agente
comunitário de saúde (ACS), que passará a
informação à Coordenação de Vigilância
Ambiental em Saúde.

Com informações: DECOM/Itaperuna/RJ
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Para outras informações, solicitação de atendimento específico, dentre outras questões relacionadas ao setor,
dirija-se à Coordenação de Vigilância Ambiental em Saúde (Casa Verde), situada na Rua Júlio César, 99, Centro

GOVERNO DO ESTADO VAI INVESTIR EM MAIS
DE 100 PROJETOS DE JOVENS PESQUISADORES

 A Faperj (Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro) apoiará
neste ano 101 projetos de jovens
pesquisadores fluminense com vínculo e sem
vínculo com instituições de ciência e
tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Serão
investidos R$ 40 milhões, e cada jovem
pesquisador receberá uma bolsa mensal de R$
8 mil.

Há projetos na área da cosmologia; vacina
terapêutica contra HIV/Aids; segurança
alimentar e obesidade; espécies gigantes do
Novo Mundo; memórias de traumas entre
gerações, entre outras iniciativas.

Esses programas se somam a outros
incentivos mantidos pela Faperj, como o Edital
Jovem Cientista do Nosso Estado, que
proporciona a pesquisadores com até 10 anos
de conclusão de doutorado, contratados por
instituições estaduais, uma taxa de bancada
mensal de R$ 2,4 mil – este projeto atualmente
incentiva 485 pesquisadores. Há também o
Programa Nota 10, que apoia mestrandos,
doutores e po´s-doutores com bolsas de valores
diferenciados.

Objetivo é evitar 'fuga de cérebros'
Os programas, inéditos, foram criados e

lançados pela Fundação em 2021, a fim de
apoiar pesquisadores recém-contratados e
atrair novos pesquisadores para as instituições
estaduais, de forma a impedir a “fuga de
cérebros” – uma tendência observada em
doutores e pós-doutores formados em
instituições fluminenses que buscam a
continuação de suas pesquisas em centros fora
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Serão investidos R$ 40 milhões, e cada jovem pesquisador receberá uma bolsa mensal de R$ 8 mil

do estado ou no exterior.
O secretário estadual de Ciência, Tecnologia

e Inovação, Dr. Serginho, destacou que é
imprescindível e obrigação do Estado criar mais
oportunidades de financiamento, programas
específicos e redes colaborativas para apoiar a
independência dos jovens pesquisadores e

cumprir as suas ambições científicas.
 Essas ações requerem investimento

substancial de recursos, tempo e esforço. Mas
eles vão além, pois incorporam uma força de
trabalho vital nas instituições do estado para o
desenvolvimento da ciência, tecnologia e da
inovação - completou o secretário.

- Apostar em pesquisadores em início de
carreira é garantir que no futuro o estado e o
país tenham condições efetivas de
enfrentamento dos seus maiores desafios, pois
os jovens cientistas trazem a criatividade e a
inovação como suas maiores contribuições
científicas - disse Lima.



PÁGINA 822 DE JANEIRO DE 2022 O ITAPERUNENSE

PROCON-RJ ESCLARECE DÚVIDAS
SOBRE A LISTA DE MATERIAL ESCOLAR

 O Procon Estadual do Rio de Janeiro está
tirando as dúvidas dos consumidores a respeito
da lista de material em função das mudanças dos
métodos de ensino ocasionadas pela pandemia do
Covid-19. Os responsáveis precisam ficar atentos
se o material é de uso individual ou coletivo e,
também, observar se a atividade está prevista no
plano pedagógico.

Itens de uso individual do aluno podem ser
solicitados pela escola, assim como aqueles
materiais que estão previstos no plano pedagógico.
A autarquia orienta que as instituições de ensino
devem ponderar, especialmente na educação
infantil e nas séries iniciais do Fundamental, quais
itens serão utilizados durante o ensino presencial
ou remoto.

Se o ensino for presencial ou híbrido, nada muda
em relação aos itens que não podem ser solicitados
pelas instituições de ensino. Itens que não são
escolares, genéricos, e que não façam parte da
execução do plano pedagógico, como materiais
de escritório, de ornamentação da escola, de
higiene e de limpeza, ou de uso coletivo, não
podem ser pedidos na lista de material escolar.
Estes itens devem estar previstos nos custos já
embutidos no valor da mensalidade e, se
aparecerem na lista itens de uso comum, o
consumidor deve questionar à escola a cobrança
desse tipo de material.

- Por causa da pandemia, itens como máscara
de proteção e álcool em gel foram incluídos em
algumas listas de material escolar. É permitida a
solicitação destes itens, desde que seja para uso
individual do aluno. A escola não pode pedir álcool
para disponibilizar nos dispensers do
estabelecimento, nem máscaras para uso dos
profissionais - esclarece o presidente do Procon-
RJ, Cássio Coelho.

Também é proibido à instituição de ensino
definir a marca dos itens da lista e condicionar a
compra dos materiais a determinada loja, salvo
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Responsáveis devem ficar atentos se itens são de uso individual ou coletivo e se atividades estão previstas

uniforme e materiais didáticos próprios da escola.
Os consumidores sempre devem ter liberdade de
pesquisar e comparar os preços, comprar os
materiais que escolher, e na loja onde melhor se
adequar sua capacidade financeira.

O Procon-RJ listou exemplos de itens que
podem ou não serem solicitados pela escola para
servir de base para o consumidor analisar a lista
de material pedida pela instituição de ensino. As
quantidades devem ser de acordo com as
atividades previstas no plano pedagógico e de uso
individual do aluno.

EXEMPLOS DE MATERIAIS QUE, EM
REGRA, NÃO PODEM SER

SOLICITADOS PELA ESCOLA (A PARTIR
DE 2 ANOS DE IDADE):

1. álcool hidrogenado; 2. algodão; 3. caneta
para lousa/ piloto para quadro branco; 4. carimbo;
5. copos descartáveis; 6. elastex; 7. esponja para
pratos; 8. fita/cartucho/tonner para impressora;
9. fitas adesivas; 10. flanela; 11. giz branco ou
colorido; 12. grampeador; 13. grampos para
grampeador; 4. guardanapos; 15. isopor; 16. lenços
descartáveis; 17. marcador para retroprojetor; 18.
material de escritório; 19. material de limpeza; 20.
medicamentos; 21. palito de dente; 22. papel
higiênico; 23. pasta suspensa; 24. plástico para
classificador; 25. pratos descartáveis; 26. talheres

descartáveis; 27. pregador de roupas; 28. produtos
para construção civil (tinta, pincel, argamassa,
cimento, dentre outros); 29. sacos plásticos

EXEMPLOS DE MATERIAIS QUE, EM
REGRA, PODEM SER SOLICITADOS
PELA ESCOLA, DESDE QUE EM
QUANTIDADES INDIVIDUAIS (A
PARTIR DE 2 ANOS DE IDADE):

1. colas em geral; 2. envelopes; 3. lã; 4. papel
ofício ou A4; 5. argila/ massinha; 6. bastão de cola
quente; 7. cordão/ barbante; 8. pendrive /cd/ dvd; 9.
emborrachados E.V.A.; 10. TNT; 11. palito de picolé;
12. trincha 12 mm; 13. giz de cera; 14. durex; 15.
papel cartão branco; 16. papel crepon; 17. papel pardo.


