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Licitação da coleta de resíduos sólidos realizada pela atual gestão buscou o melhor serviço pelo menor preço
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 O ano começou a todo vapor para o

Replantando Vida, programa socioambiental da
Cedae. Somente em janeiro, 32 mil mudas
foram doadas para projetos de restauração
florestal em 15 municípios do Estado do Rio de
Janeiro – mais do que o dobro de mudas
distribuídas em comparação ao mesmo período
do ano anterior. Foram contempladas ações de
reflorestamento nos municípios de Bom Jesus
do Itabapoana (4 mil mudas), Paty do Alferes
(3,5 mil), Piraí (3 mil), Itaperuna (3 mil), Varre-
Sai (2,5 mil), São João de Meriti (1,5 mil), Duque
de Caxias (1 mil), entre outros. PÁGINA 8
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 Município de Itaperuna vai receber 3 mil mudas

EMPRESA DE COMPRA
E VENDA DE VEÍCULOS

VAI INVESTIR R$ 550
MILHÕES NO ESTADO

NOVO ENSINO MÉDIO
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PRIMEIRA MUDANÇA DEVE SER
AMPLIAÇÃO DA CARGA HORÁRIA

PÁGINA 5
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LIXO: DESEMBARGADOR DECIDE A
FAVOR DA PREFEITURA DE ITAPERUNA
 Na última quarta-feira, 02, o desembargador

José Roberto Portugal Compasso reconsiderou
a decisão que outrora, concedia liminar para
suspender a licitação da coleta de resíduos sólidos
de Itaperuna, RJ. O desembargador decidiu a
favor do processo licitatório realizado pela gestão
atual, que respeita o princípio da economicidade,
buscando o melhor serviço pelo menor preço. O
desembargador destacou a preocupação com os
contratos precários (emergencial) que advinham
desde a gestão passada, atendendo a promoção
do Ministério Público, que é favorável ao certame
licitatório; já que o município aceitou a melhor e
menor oferta de preço, para a prestação do
serviço de coleta de lixo. PÁGINA 3
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PÁGINA 7
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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

PUBLICAÇÕES A PEDIDO

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  admin is t ração na
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL VALOR
S.A. 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.
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
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LIXO: DESEMBARGADOR DECIDE A
FAVOR DA PREFEITURA DE ITAPERUNA

 Na última quarta-feira,  02, o
desembargador José Roberto Portugal
Compasso reconsiderou a decisão que
outrora, concedia liminar para suspender a
licitação da coleta de resíduos sólidos de
Itaperuna, RJ. O desembargador decidiu a
favor do processo licitatório realizado pela
gestão atual, que respeita o princípio da
economicidade, buscando o melhor serviço
pelo menor preço.

O desembargador destacou a
preocupação com os contratos precários
(emergencial) que advinham desde a gestão
passada, atendendo a promoção do Ministério
Público, que é favorável ao certame
licitatório; já que o município aceitou a melhor
e menor oferta de preço, para a prestação
do serviço de coleta de lixo.

Portanto, a decisão do desembargador
está em consonância com o Tribunal de
Contas da União e com a decisão de
repercussão geral do STF, que ratifica a
simplificação de certames, no que diz respeito
ao não excesso de formalismo e a
prevalência do interesse público, privilegiando
o menor preço ofertado.

Com informações: DECOM/
Itaperuna/RJ

FO
TO

: R
EP

RO
DU

ÇÃ
O 

DA
 IN

TE
RN

ET

Licitação da coleta de resíduos sólidos realizada pela atual gestão buscou o melhor serviço pelo menor preço

PMI ADQUIRE COLCHÕES PARA
FAMÍLIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS

 A Prefeitura de Itaperuna, RJ, através
da Secretaria Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Habitação realizou a aquisição de
colchões, que serão entregues a famílias
afetadas pelas chuvas e alagamentos nos bairros
e distritos de Itaperuna.

Olliver Trajano, secretário Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Habitação,
destacou a união das secretarias neste difícil
momento.

“Nós estamos trabalhando para amenizar os
danos causados pelo temporal, e juntos vamos
superar mais esse momento. O prefeito
Alfredão vem conduzindo uma força tarefa,
juntamente com os demais secretários,
buscando as melhores soluções para o
município. Assim como nas outras
oportunidades, as equipes de todas as
secretarias vem trabalhando de forma coesa e
unida; e isso, tem feito toda a diferença”, pontua
o secretário.

Caso sua família tenha sido afetada pelas
fortes chuvas e alagamentos, não enfrente essa
situação sozinho, procure o CRAS (Centro de
Referência da Assistência Social) mais próximo
de sua residência!

CRAS CASTELO
Rua São João Vicente, Nº 92, Castelo
Whastapp: (22) 3824 1755
CRAS NITERÓI
Rua Jaime Pôrto, Nº 44, Niterói
Whatsapp: (22) 3824 3236
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Olliver Trajano, secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho
e Habitação, destacou a união das secretarias neste difícil momento

CRAS SURUBI
Avenida Porto Alegre, Nº 1000, Cidade Nova
Whatsapp: (22) 3823 6471
CRAS VINHOSA
Rua Eliane Andrade Montovani, Nº49 -

Vinhosa
Whatsapp: (22) 3824 6409
CRAS AEROPORTO
Avenida Boa Fortuna, Nº142 Boa Fortuna
Whatsapp: (22) 3823 7253

CRAS CEHAB
Rua Firmino de Souza Aguiar, Nº 222 - Cehab
Whatsapp: (22) 3823 6582
Com informações: DECOM/Itaperuna/

RJ
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RJ: FORMAÇÃO PROFISSIONAL
GRATUITA A JOVENS FLUMINENSES

 A transmissão de live sobre a Declaração
dos Direitos Humanos, seus direitos e deveres
pelo canal da organização não governamental
(ONG) Cinema Nosso no Youtube, na última
semana, marcou o lançamento do Projeto Ginga
– Inovar para Transformar. Em sua primeira
edição, o projeto visa à formação profissional
online gratuita em audiovisual, games (jogos) e
cultura digital para jovens de 18 a 29 anos dos
municípios fluminenses de Itaboraí, Macaé e
Duque de Caxias.

A live teve como convidada a professora
Ana Claudia Tavares, do Núcleo de Estudos
de Políticas Públicas em Direitos Humanos e
do Programa de Pós-Graduação em Políticas
Públicas em Direitos Humanos, da
Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ).

A coordenadora de projetos de juventude
do Cinema Nosso, Gabriela Gonçalves, lembrou
que a pandemia de covid-19 trouxe desafios na
área de educação, para alcançar estudantes
que, muitas vezes, não têm acesso a
ferramentas tecnológicas adequadas. Para
promover a transformação social, a ONG
acredita que é necessário que a tecnologia e a
cultura façam parte do processo de
aprendizagem.

Inscrições
O processo de divulgação do projeto já

começou. As inscrições online serão iniciadas
em março e a seleção ocorrerá em abril. As
formações começarão em maio.

A expectativa é atender a pelo menos 180
jovens dos três municípios, sendo 60 em cada
formação. Serão oferecidas  tanto aulas ao vivo,
quanto gravadas. “O projeto trabalha muito com
formação técnica e vai desenvolver as
competências profissionais dos jovens para
atuar no mercado audiovisual e de novas
tecnologias”, afirmou a coordenadora.

As formações estarão alinhadas também
com os direitos humanos. Em breve, serão
disponibilizados novos conteúdos sobre a
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Projeto oferece formação profissional gratuita a jovens fluminenses

relação entre direitos humanos e audiovisual e
direitos humanos e games.

No site www.cinemanosso.org.br e em suas
redes sociais, a ONG disponibiliza material
gratuito para os jovens. O Cinema Nosso é uma
instituição sociocultural que trabalha há 20 anos
com juventude e adolescentes, “com o objetivo
de democratizar os espaços de audiovisual,
cinema, novas tecnologias e game. O projeto
Ginga é destinado a formar mais jovens nessas
áreas, principalmente de áreas periféricas”,

destacou Gabriela.
Fundação
A instituição foi fundada em 2000 por sete

jovens que perceberam, na época, que havia
ausência de identidade no mercado audiovisual,
a partir do filme Cidade de Deus. Atualmente,
é um centro de inovação e tecnologia que
oferece vários projetos para infância e
juventude acompanhados, paralelamente, de
projeto de vida ou carreira e de
desenvolvimento socioemocional dos jovens.

Reconhecida como uma das maiores
escolas populares de audiovisual da América
Latina, com mais de 10 mil jovens formados
em seus cursos, a instituição possui prêmios
como o 11th China Internacional Children’s e o
Itaú-Unicef.

O Projeto Ginga – Inovar para Transformar
é patrocinado pela Petrobras, o governo
fluminense, a Secretaria de Estado de Cultura
e Economia Criativa, por meio da Lei de
Incentivo à Cultura. Edição: Graça Adjuto

INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO FORAM AS MAIORES
CONTRATANTES DO NOROESTE EM 2021, APONTA FIRJAN
 Em 2021, a Indústria e Construção

(+942) foram os principais responsáveis pela
contratação de mão de obra no Noroeste
Fluminense, segundo análise feita pela Firjan
por meio da plataforma Retratos Regionais.
Entre as cidades que se destacaram estão
Itaperuna (+1.356), Santo Antônio de Pádua
(+245) e Itaocara (+217).

“Tivemos mais um ano de desafios ainda
por conta da pandemia, mas o saldo positivo
comprova a resiliência da indústria da região.
Esperamos que 2022 possa crescer cada vez
mais, na esteira de uma série de obras de
infraestrutura, historicamente pleiteadas pela
Firjan, e que agora vêm sendo acolhidas pelos
entes públicos”, disse o presidente da Firjan
Noroeste Fluminense, José Magno Vargas
Hoffmann.

Na região, Indústria e Construção
estiveram a frente do Comércio (+924) e
Serviços (+832) em 2021. A confecção de
artigos de vestuário e acessórios (+279) foi a
principal contratante no segmento. A indústria

também foi a principal contratante em
Itaperuna (+664), quase o dobro do Comércio
(+356), segundo colocado entre os grandes
segmentos.

Indústria de Macaé foi a maior
contratante do estado

Em Macaé, o saldo positivo foi de 11.712
postos de trabalho em 2021. Só Indústria e
Construção geraram 7.394 vagas – o
equivalente a 63% de toda empregabilidade
do município no ano –, mais que o dobro de
Serviços, por exemplo, que abriu 3.148 novas
vagas. Entre as atividades que mais geraram
emprego estão, novamente, “Montagem de
instalações industriais e estruturas metálicas”
(+3.178), “Manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos da indústria
mecânica” (+1.217) e “Atividades de apoio à
extração de petróleo e gás natural” (+1.190).
Mesmo em dezembro – mês tradicionalmente
de término de contratos de trabalho na indústria
–, o saldo também foi positivo, com 531 novas
vagas.

Já Campos teve em 2021, um saldo positivo
de 3.772 vagas abertas. Indústria e Construção
englobam 1.404 novas oportunidades, a frente
de Comércio (+1.063) e Serviços (+922).
Entre os grandes segmentos, Comércio
Varejista (+654) ficou pouco a frente de
Construção (+618), principal contratante na
Indústria. E entre as principais atividades,
destacam-se Serviços de catering, bufê e
outros serviços de comida preparada (+284)
e Moagem e fabricação de produtos de origem
vegetal (+256).

Construção Civil e Norte Fluminense
em destaque

Em todo o estado, saldo positivo no ano foi
de 178,1 mil postos de trabalho, recuperando
as mais de 150 mil vagas perdidas em 2020.
Todas as regiões fluminenses registraram saldo
positivo em 2021. A Capital foi responsável
pela criação de 81,4 mil vagas, seguida pelo
Leste Fluminense (+32,4 mil) e pelo Norte
Fluminense (+16,7 mil). Entre os municípios,
89 dos 92 tiveram saldo positivo.

A Construção civil criou 14.207 postos de
trabalho no estado do Rio em 2021. O setor foi
o maior responsável pela recuperação das
vagas perdidas na indústria fluminense em 2020
por conta da pandemia de Covid-19. Em
seguida, com a geração de 6.297 postos de
trabalho, vem o segmento de Manutenção,
Reparação e Instalação de Máquinas e
Equipamentos. Em 2021, a construção civil e
os segmentos industriais tiveram saldo positivo
de 36 mil vagas.

No setor de serviços no estado, os principais
destaques foram os segmentos de Restaurantes
e Outros estabelecimentos de Serviços de
Alimentação e Bebidas, com 12.147 vagas, e
Serviços Combinados de Escritório e Apoio
Administrativo, com 6.009 vagas. O saldo do
setor de serviços, o mais impactado em 2020
pela pandemia, foi de 98,5 mil postos de trabalho
em 2021. Os setores do comércio e da
agropecuária também fecharam o ano com
saldo positivo, de 42,3 mil e 1,3 mil,
respectivamente.
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NOVO ENSINO MÉDIO COMEÇA
A SER IMPLEMENTADO ESTE ANO

 O novo ensino médio começa a ser
implementado oficialmente este ano nas
escolas brasileiras públicas e privadas.
Segundo o presidente do Conselho Nacional
de Secretários de Educação (Consed), Vitor
de Angelo, a implementação vai começar pelo
primeiro ano do ensino médio, e a primeira
mudança nas redes deverá ser a ampliação
da carga horária para pelo menos cinco horas
diárias. A reforma também trará desafios, de
acordo com Vitor de Angelo, que é secretário
de Educação do Espírito Santo. Ele citou,
entre esses desafios, a possibilidade de
aumento da desigualdade entre regiões,
estados e redes de ensino e a necessidade
da adequação de avaliações, como o Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem).

“A primeira coisa que deve chegar às
escolas, com certeza, é a ampliação da carga
horária, porque é uma exigência legal. O que
não é exigência legal, mas está atrelado de
alguma maneira a isso é a implementação de
um currículo novo”, diz Angelo. O Consed
representa os secretários estaduais de
Educação, responsáveis pela maior parte das
matrículas do ensino médio do país. Segundo
o último Censo Escolar, de 2021, as redes
estaduais concentram cerca de 85% das
matrículas.

O novo ensino médio foi aprovado por lei
em 2017, com o objetivo de tornar a etapa
mais atrativa e evitar que os estudantes
abandonem os estudos. Com o novo modelo,
parte das aulas será comum a todos os
estudantes do país, direcionada pela Base
Nacional Comum Curricular (BNCC).

Na outra parte da formação, os próprios
alunos poderão escolher um itinerário para
aprofundar o aprendizado. Entre as opções
está dar ênfase, por exemplo, às áreas de
linguagens, matemática, ciências da natureza,
ciências humanas ou ao ensino técnico. A
oferta de itinerários vai depender da
capacidade das redes de ensino e das escolas.

O cronograma definido pelo Ministério da
Educação estabelece que o novo ensino médio
comece a ser implementado este ano, de
forma progressiva, pelo primeiro ano do
ensino médio. Em 2023, a implementação
segue, com o primeiro e 2segundo anos e,
em 2024, o ciclo de implementação termina,
com os três anos do ensino médio.

Pela lei, para que o novo modelo seja
possível, as escolas devem ampliar a carga
horária para 1,4 mil horas anuais, o que
equivale a 7 horas diárias. Isso deve ocorrer
aos poucos. Em 2022, a carga horária deve
ser de pelo menos mil horas anuais, ou cinco
horas diárias, em todas as escolas de ensino
médio do país. Esta será, portanto, a primeira
mudança a ser sentida.

Os estudantes do primeiro ano do ensino
médio começarão também a ter contato com
novo currículo. Os itinerários, no entanto,
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Primeira mudança deve ser ampliação da carga horária

deverão começar a ser implementados
apenas no ano que vem na maior parte das
escolas.

“Tomando o Espírito Santo como exemplo,
o que o aluno capixaba vai encontrar na
escola de ensino médio é jornada maior e
currículo novo, no que diz respeito à
formação geral básica. Disciplinas ou
componentes curriculares diferentes, com os
quais ele não estava acostumado, como
eletivas, projeto de vida, estudo orientado,
mas ainda sem segmentar na sua preferência
de itinerário. A partir do ano que vem, ele vai
encontrar o itinerário de aprofundamento
dentro da sua escolha”, explica o secretário.

Desafios
A reforma trará também, segundo Angelo,

alguns desafios, entre eles a possibilidade de
aumento das desigualdades educacionais.
“No novo ensino médio, a gente pode ter todas
as promessas de itinerários e de escolhas,
mas para algumas redes. Outras podem não
conseguir”, afirma. “O risco é ter escolas
com alguns itinerários e outras não, regiões
com alguns itinerários e outras não. Então,
pode haver um aprofundamento das

desigualdades dentro do país e dos estados,
para não falar das redes privada e pública”,
acrescenta.

Isso significa que um estudante pode não
encontrar em seu município o curso técnico
ou a formação que deseja. “São cuidados que
precisaremos ter, que não invalidam [o novo
ensino médio], mas a gente não pode
desconsiderar que isso existe para não achar
que tudo são flores, que o novo ensino médio
vai mudar tudo, vai trazer itinerários, ensino
flexível adaptado aos alunos, que eles vão
fazer o que quiser. As nossas escolas são as
mesmas e elas têm dificuldades, os
professores tiveram formação, mas não
viraram a chave e mudaram de uma hora
para outra, então é preciso ter cuidado com
isso para não se frustrar”, diz Angelo.

Outro desafio é a avaliação dos
estudantes. O Enem, por exemplo, precisará
ser reformulado para avaliar o novo currículo.
“O exame precisa estar alinhado com o novo
ensino médio. O Enem é uma prova nacional
que precisa criar critérios de comparação
entre todo e qualquer estudante que está
terminando o ensino médio, especialmente

por causa do Sistema de Seleção Unificada,
o Sisu que é nacional. Mas, como vamos
comparar, nacionalmente, pessoas que
fizeram currículos distintos? Esse é o maior
desafio”, avalia.

Em webinário, em dezembro, o secretário
de Educação Básica do MEC, Mauro Luiz
Rabelo, detalhou as ações da pasta para a
implementação do novo ensino médio.
Segundo ele, somando todas as ações, até
aquele momento, haviam sido repassados aos
estados e às escolas R$ 2,5 bilhões.

Rabelo também falou sobre o Enem que,
segundo ele, deverá ter duas partes, uma delas
voltada para avaliar os conhecimentos adquiridos
na parte comum a todos os estudantes, definida
pela BNCC, e outra que deverá avaliar os
itinerários formativos. “Atualmente, a grande
questão mesmo é como criar um segundo
momento de prova que contemple a avaliação
dos itinerários formativos, dada a diversidade de
possibilidades que na implementação”, disse o
secretário. O novo modelo de prova deverá
começar a vigorar apenas após a total
implementação do novo ensino médio, em 2024.

Edição: Graça Adjuto

ANP: PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL
CRESCE 5% EM 2021 E BATE RECORDE

 O Brasil produziu um volume recorde de
gás natural em 2021, com aumento de 5% sobre
a produção de 2020, informou no Rio de Janeiro,
a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP). Já a produção de
petróleo teve queda de 1,18% em relação a 2020.

O total de gás natural produzido nos poços
do país por dia no ano passado chegou a uma
média de 134 milhões de metros cúbicos. Em
2020, a produtividade média foi de 127 milhões
de metros cúbicos por dia (MMm³/d). No caso
do petróleo, a produção caiu de 2,940 milhões
de barris por dia em 2020, indo para 2,905

milhões de barris por dia em 2021.
Os dados fazem parte do Boletim Mensal da

Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP de
dezembro de 2021, divulgado nesta quinta-feira.
Quando considerado somente o último mês do
ano passado, a produção de petróleo teve queda
de 0,5% ante novembro, enquanto a de gás
natural recuou 3,2%. Já na comparação de
dezembro de 2021 com dezembro de 2020, ambas
cresceram 4,1%.

O boletim da agência reguladora informou,
ainda, que os campos operados pela Petrobras
foram responsáveis por 93% da produção

nacional de óleo e gás em dezembro.
Pré-sal - Outro dado destacado é que os 133

poços em atividade no pré-sal foram responsáveis
por 73,8% de todo o óleo e gás produzidos no
Brasil. Nesses poços, o crescimento da produção
no mês de dezembro, em relação a 2020, chegou
a 11,5%, enquanto ante novembro de 2021, houve
queda de 0,2%.

O aproveitamento do gás natural extraído dos
poços em dezembro foi de 97,5%, segundo a
ANP. Foram disponibilizados ao mercado 54,4
MMm³/dia, enquanto a queima de gás foi de 3,3
MMm³/d. O montante queimado foi 12,12%

menor se comparado ao mês anterior e 9,2%
maior frente ao mesmo mês em 2020.

A ANP destacou que o campo de Tupi, no
pré-sal da Bacia de Santos, foi o maior produtor
de petróleo e gás natural do país, enquanto a
plataforma Petrobras 70, no campo de Búzios,
foi a instalação com a maior produção de
petróleo, e o navio plataforma FPSO Cidade de
Itaguaí, no campo de Tupi, foi a com maior
produção de gás natural.

Os campos marítimos produziram em
dezembro 97% do petróleo e 84,4% do gás
natural do país. Edição: Kleber Sampaio
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TOMATEC: SISTEMA DE PRODUÇÃO
DE TOMATE EM CULTIVO SUSTENTÁVEL

 Com o objetivo de garantir a boa
qualidade da produção de tomates no estado
do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento,
através da Coordenadoria de Defesa Sanitária
Vegetal em parceria com a Embrapa, utiliza o
Tomatec, tecnologia voltada para produção de
tomate que está mudando para melhor a vida
dos produtores no estado do Rio de Janeiro.

O Sistema de Produção de Tomate em
Cultivo Sustentável (Tomatec) vem trazendo
diversos benefícios aos agricultores
fluminenses, impactando diretamente na renda
e produção da lavoura do tomate. Com o
sistema, os técnicos verificam a aplicação
correta da técnica de enxertia de mudas,
tornando a produção mais rápida e produtiva,
sendo capaz de reduzir a incidência de
doenças, aumentando e melhorando a
produtividade.

 – Para ter uma produção de tomates com
práticas sustentáveis e sem resíduos para o
consumidor, a Secretaria de Agricultura atua
firme na fiscalização. Essa é a forma de
garantirmos que os insumos comercializados
no estado possuam origem e identidade
conhecidas e atendam às normas e padrões
de qualidade – ressalta o secretário de
Agricultura, Marcelo Queiroz.

No estado do Rio de Janeiro, a produção
de tomates ganha destaque nos municípios
Sumidouro, Cambuci e Nova Friburgo.
Somando as três cidades o número de
produtores chega a 800. O Rio de Janeiro é
considerado um dos grandes estados para
produção de tomates no Brasil.

– Nosso objetivo é acompanhar a produção
de tomates, oferecendo ao produtor técnicas
para a produção em cultivo sustentável –
destaca o coordenador de Controle de
Agrotóxicos, Leonardo Vicente.

Tomatec
Desenvolver e propagar as melhores

práticas agrícolas, a partir do uso racional de
insumos e recursos naturais, em busca de
produtividades mais sustentáveis e da
valorização do cultivo de tomates, como parte
da cadeia alimentar da agricultura brasileira,
são os objetivos  que sustentam o Tomatec.

Essa tecnologia é responsável pelo
melhoramento do cultivo do tomate de mesa
através de boas práticas agrícolas. As
principais práticas que estão envolvidas na
produção do Tomatec são a fertirrigação por
gotejamento, o ensacamento de pencas, a
utilização de fitilho nas lavouras e o manejo
integrado de pragas.

Para saber mais sobre essa técnica ou até
mesmo os interessados em plantar o Tomatec
deverão entrar em contato com a
Coordenadoria de Defesa Vegetal, através do
e-mail: cdsveg@agricultura.rj.gov.br ou com
a Embrapa Solos.
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Técnica utilizada tem sido responsável pela melhora na qualidade da produção do estado

GOVERNO PUBLICA PORTARIA COM
REGRAS PARA PROVA DE VIDA DO INSS

 O Ministério do Trabalho e Previdência
publicou, no Diário Oficial da União do dia 3,
portaria que disciplina os procedimentos a serem
adotados para a comprovação de vida anual dos
beneficiários do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).

A Portaria nº 1.408 apresenta algumas
situações (atos, meios, informações ou bases de
dados) que passarão a ser consideras válidas
como prova de vida.

Uma delas é a realização de empréstimo
consignado, desde que seja efetuado por
reconhecimento biométrico. Considera também,
para o mesmo efeito, o acesso ao aplicativo Meu
INSS “com o selo outro ou outros aplicativos e

sistemas dos órgãos e entidades públicas que
possuam certificação e controle de acessos”,
tanto no Brasil como no exterior.

Também serão consideradas prova de vida
atendimentos feitos de forma presencial nas
agências do INSS ou por reconhecimento
biométrico em entidades ou instituições parceiras.
Perícias médicas, por telemedicina ou presencial,
bem como vacinação ou atendimentos no sistema
público de saúde ou em rede conveniada também
servirão como prova de vida.

Outras situações que passam a se enquadrar
como prova de vida são cadastro ou
recadastramento nos órgãos de trânsito ou
segurança pública; recebimento do pagamento

de benefício com reconhecimento biométrico;
atualizações no CadÚnico (quando efetuada
pelo responsável pelo grupo; votação nas
eleições; e emissões ou renovações de
passaporte, carteira de motorista, de identidade
ou de trabalho; alistamento militar; declaração
de Imposto de Renda, como titular ou
dependente; ou “outros documentos oficiais que
necessitem da presença física do usuário ou
reconhecimento biométrico”.

De acordo com a portaria, caberá ao INSS
notificar o beneficiário quando não for possível
a comprovação de vida por esses meios. Nas
situações em que o beneficiário não for
identificado em nenhuma dessas bases, o INSS

“proverá meios para realização da prova de vida
sem deslocamentos dos beneficiários de suas
residências”, acrescenta a portaria.

Cerca de 36 milhões de beneficiários fazem
a prova de vida todos os anos. Desses, cerca de
5 milhões têm mais de 80 anos de idade.

A prova de vida serve para evitar fraudes e
pagamentos indevidos. As mudanças valem para
os beneficiários que fizerem aniversário a partir
da data da publicação da portaria.

O instituto tem até o dia 31 de dezembro deste
ano para implementar as novidades. Até lá, o
bloqueio de pagamento por falta da comprovação
de vida fica suspenso.

Edição: Maria Claudia
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ESCOLA FIRJAN SESI ABRE INSCRIÇÕES PARA
TORNEIO DE ROBÓTICA FIRST LEGO LEAGUE
 Como será o futuro da logística e do

transporte de cargas e entregas? Esse é o
tema da temporada Cargo Connect de 2021/
2022 do Torneio de Robótica FIRST LEGO
League Challenge (FLL), cujas inscrições já
estão abertas. A competição, que propõe que
estudantes criem robôs feitos com peças de
Lego, receberá inscrições do Rio de Janeiro e
de outros estados da Região Sudeste.

Realizado pela Escola Firjan SESI, a FLL
é aberta para estudantes de 9 a 16 anos, de
escolas públicas, privadas, ONGs ou de uma
equipe de garagem – formada por um grupo
de amigos sem vínculo escolar –, que queiram
se candidatar na etapa regional.

“O Torneio de FIRST LEGO League
Challenge é um programa internacional de
exploração científica, projetado para fazer
com que crianças e jovens se entusiasmem
com ciência e tecnologia e adquiram
habilidades valiosas de trabalho e de vida”,
explica Simone Caires, Analista de Educação
Básica da Firjan SESI, destacando ainda que,
este ano, o torneio será realizado remotamente
por causa da pandemia.

Reunidos em times de dois a dez
integrantes e liderados por dois técnicos
adultos, os jovens têm como objetivo usar a
imaginação e a criatividade para investigar
problemas do dia a dia da sociedade moderna
e buscar soluções inovadoras que contribuam
para um mundo melhor. Os temas são
diferentes a cada temporada, e neste ano, o
tema trata de logística e transporte. Todas as
missões têm que estar relacionadas a desafiar
jovens a repensarem o futuro da logística e
transporte de cargas, mercadorias e entregas.
Os mais bem colocados serão selecionados
para a etapa nacional.

O Torneio Internacional de Robótica
envolve quatro categorias de avaliação: Core
Values, Design do Robô, Desafio Robô (arena)
e Projeto de Inovação. As inscrições estão
abertas até 26 de fevereiro. O torneio regional
vai acontecer nos dias 8 e 9 de abril, e a etapa
nacional está prevista para acontecer entre 27
e 29 de maio.

Inscrições:
As inscrições podem ser realizadas no

Portal da Indústria no link: https://
www.portaldaindustria.com.br/sesi/canais/
torneio-de-robotica/first-lego-league-brasil/
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Competição é aberta a estudantes de 9 a 16 anos de escolas públicas, privadas,
ONGs ou de uma equipe de garagem – formada por um grupo de amigos sem vínculo escolar

RJ: EMPRESA DE COMPRA E VENDA DE
VEÍCULOS VAI INVESTIR R$ 550 MILHÕES NO ESTADO

 Star tup  mexicana  de  compra  e
venda de veículos seminovos e usados,
a  K a v a k  é  a  m a i s  n o v a  e m p r e s a  a
chegar  ao  Rio  de  Jane i ro ,  onde  va i
investir R$ 550 milhões para estabelecer
suas operações. O plano da empresa é
cons t ru i r  um inven tá r io  de  ma i s  de
quatro mil veículos em até um ano e
inaugurar 11 novos espaços físicos de
apoio ao longo dos próximos meses,
inicialmente na capital fluminense, com
expansão para todo o estado. A previsão
é criar mil novas vagas de trabalho.

Desde a segunda-feira (31), a Kavak
passa a operar site e aplicativo no Rio
de Janeiro e no próximo dia 7, inaugura
duas lojas f ísicas na capital:  uma no
Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul,
e outra no Shopping Nova América, na
Zona Norte.

De acordo com o cofundador e CEO
da Kavak no Brasil, Roger Laughlin, o
Estado do Rio é um marco fundamental
na estratégia da empresa de ter o país
como sua principal operação no mundo.

–  O  R i o  d e  J a n e i r o  é  u m a  d a s
principais vitr ines do país – afirmou
Laughlin.
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Operação e lojas físicas irão gerar mil novos empregos no RJ.
Plano de mexicanos é abrir 11 espaços nos próximos meses
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CEDAE DOA MAIS DE 30 MIL MUDAS
PARA AÇÕES DE REFLORESTAMENTO

 O ano começou a todo vapor para o
Replantando Vida, programa socioambiental da
Cedae. Somente em janeiro, 32 mil mudas
foram doadas para projetos de restauração
florestal em 15 municípios do Estado do Rio de
Janeiro – mais do que o dobro de mudas
distribuídas em comparação ao mesmo período
do ano anterior. Foram contempladas ações de
reflorestamento nos municípios de Bom Jesus
do Itabapoana (4 mil mudas), Paty do Alferes
(3,5 mil), Piraí (3 mil), Itaperuna (3 mil), Varre-
Sai (2,5 mil), São João de Meriti (1,5 mil), Duque
de Caxias (1 mil), entre outros.

As espécies doadas incluem cajá mirim,
jatobá, jenipapo, sapoti, uvaia, araçá roxo,
jabuticaba, pitanga, aldrago, araribá, ipê amarelo
– todas nativas da Mata Atlântica. As plantas
foram cultivadas nos sete viveiros florestais da
Companhia, que contam com a mão de obra de
apenados dos regimes semiaberto, aberto e
liberdade condicional, fruto da parceria da
Cedae com a Fundação Santa Cabrini (FSC).

Ações de replantio da Cedae
As mudas do Replantando Vida também

ganharam outros destinos especiais: os projetos
da Cedae para recuperação das matas ciliares
às margens do Rio Guandu e Rio Macacu.

No Rio Guandu, responsável pelo
abastecimento de mais de 80% da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, integrantes do
programa Replantando Vida plantaram mais de
1,8 mil mudas em áreas do município de
Queimados. A iniciativa prevê o plantio de 1
milhão de árvores em até cinco anos numa faixa
de 500 hectares, o que corresponde a mais de
700 gramados do Maracanã.

Já nas margens do Rio Macacu, em
Cachoeiras de Macacu, foram plantadas 4 mil
mudas de árvores. O projeto irá reforçar a
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 Município de Itaperuna vai receber 3 mil mudas

infraestrutura verde da bacia hidrográfica,
contribuindo para a segurança hídrica a médio
e longo prazos do Sistema Imunana-Laranjal,
que atende mais de 2 milhões de pessoas dos
municípios de São Gonçalo, Niterói, partes de
Maricá e Itaboraí, além da Ilha de Paquetá, no
Rio de Janeiro.

– O Replantando Vida é motivo de orgulho
pelo impacto positivo que traz para o meio
ambiente e para a vida das pessoas que
participam do programa. É muito gratificante
começar o ano com números tão significativos.
A meta é continuar contribuindo cada vez mais
com a restauração florestal e a segurança

hídrica do Estado – afirma Alcione Duarte,
coordenador do Replantando Vida.

Municípios e instituições interessadas em
estabelecer parcerias para atividades de
reflorestamento podem entrar em contato com
a Companhia pelo e-mail
replantandovida@cedae.com.br


