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 Após o feriado prolongado de Carnaval, a
Prefeitura de Itaperuna, através da Secretaria
de Obras deu prosseguimento aos trabalhos
de desassoreamento dos valões da cidade e
realizou uma grande limpeza no valão do bairro
Cehab com a escavadeira hidráulica de haste
alongada. A escavadeira hidráulica auxilia no
trabalho de limpeza de córregos,
desassoreamento de cursos d’água e rios do
município. A limpeza faz parte do plano de
prevenção de alagamentos da Prefeitura de
Itaperuna, que pretende limpar todos os valões
e córregos do Município. PÁGINA 7
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Prefeitura de Itaperuna realizou limpeza preventiva no Valão da Cehab

ITAPERUNA: UNIVERSIDADE ESTÁCIO UNIFICA
VALOR MENSAL DE TODOS OS SEUS CURSOS

 Pensando em propiciar e acessibilizar a
Educação à todos, Leandro Levone, Diretor do
Vértice Sudeste da Universidade Estácio, anuncia
uma flexibilização excepcional no custeio dos
cursos digitais. A mensalidade está fixada em R$
129,00 nos primeiros seis meses. A partir do sétimo
mês a mensalidade passa a ter um desconto de
60%, e isto se estende até o final do curso. Ainda
há uma outra possibilidade muito atrativa que é o
desconto de 70% para os alunos que chegarem à
Estácio transferidos de outra faculdade, desconto
este também até a conclusão do curso..
Experimente o que é ser um aluno Estácio antes
mesmo da matrícula. É só entrar no site
experimenteseubrilho.com.br, e acessar o Portal
do Aluno onde você encontrará as aulas reais de
todas as áreas do conhecimento. PÁGINA 8

Educação: Universidade Estácio de Itaperuna
unificou o valor mensal de todos os seus cursos

RJ: ESTÁGIO DA
FIRJAN ESTÁ COM

INSCRIÇÕES ABERTAS

PÁGINA 4
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CAIXA
DISPONIBILIZA

SAQUE CALAMIDADE
PARA MORADORES
DE BOM JESUS E
ITAPERUNA NO RJ

PÁGINA 7

ADVOGADOS PODERÃO ACESSAR PROCESSOS DO TJRJ POR APLICATIVO
PÁGINA 2
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PATRULHA ESCOLAR COMEÇA
A OPERAR NO NORTE E

NOROESTE DO ESTADO DO RJ

Projeto já realizou mais de mil visitas a
unidades de ensino nas regiões Metropolitana e dos

Lagos no 1º mês de atividades
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PÁGINA 6
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Feijão, café e óleo de soja puxaram alta de preços

ADVOGADOS PODERÃO ACESSAR
PROCESSOS DO TJRJ POR APLICATIVO

 Advogados e advogadas poderão acessar e acompanhar
processos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) por
meio do aplicativo Escritório Virtual. A ferramenta foi
apresentada na quarta-feira (9), após um período de testes que
dever durar cerca de um mês, e estará disponível
para download em smartphones com sistema Android e iOS.

A ferramenta reúne funcionalidades como consulta
processual a partir do número do processo, inscrição na OAB,
nome do advogado, das partes ou pelo CPF e CNPJ. Também
é possível cadastrar processos para acompanhamento prioritário,
consultar histórico das petições, intimações e citações, os
agendamentos de audiências e sessões de julgamento, além de
visualizar publicações e protocolar petições iniciais ou
intercorrentes.

O presidente do TJRJ, desembargador Henrique Carlos de
Andrade Figueira, destacou que o aplicativo é mais uma iniciativa
do órgão para melhorar a prestação jurisidicional, dando
mobilidade e agilidade aos interessados no processo.

“Por conta da pandemia, nós tivemos que aplicar muito em
tecnologia, para permitir a continuidade dos serviços. Dentro
desses vários passos na tecnologia tem esse melhor acesso para
o advogado ao processo judicial. Estamos agora iniciando a fase
de testes e muito brevemente estará disponível para todos os
advogados”.

Para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ), Luciano Bandeira, além
da mobilidade que o aplicativo oferece, a principal vantagem é
o sistema de notificação.

“O que eu gostei mais é a questão das notificações. Você
cadastrando os seus processos, sempre que tiver uma publicação
ou uma intimação, aparece a notificação no aplicativo, igual ao
WhatsApp e outros aplicativos. Isso já alerta o advogado que
pode ter um prazo menor. Então é um double check, evitando

Iniciativa da federação oferece uma série de novos benefícios, além de
orientações tributárias e trabalhistas e acesso facilitado a compras públicas
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uma eventual perda de prazo. Então acho que é um ganho
importante pra advocacia”.

Outros tribunais estaduais já contam com o aplicativo para
acompanhamento processual, como o do Amazonas, Rio Grande

do Sul, Piauí, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Goiás e
Pernambuco, incluindo atendimento ao cidadão, bem como a
Justiça do Trabalho, tribunais regionais federais (TRFs) e o
Superior Tribunal de Justiça. Edição: Valéria Aguiar

CESTA BÁSICA SOBE EM TODAS AS
CAPITAIS PESQUISADAS PELA DIEESE

 O custo da cesta básica de alimentos aumentou em
fevereiro nas 17 capitais pesquisadas pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese). Segundo levantamento divulgado hoje (9) pelo
Dieese, as maiores altas foram em Porto Alegre (3,4%),
Campo Grande (2,78%), Goiânia (2,59%) e Curitiba
(2,57%).

Em 12 meses, comparando fevereiro com o mesmo mês
de 2021, as maiores altas ocorreram em Campo Grande
(23%), Natal (19,9%) e Recife (16,9%).

A cesta mais cara é a de São Paulo, que custa R$ 715,65,
seguida pelas de Florianópolis (R$ 707,56), do Rio de Janeiro
(R$ 697,37) e de Porto Alegre (R$ 695,91). Apesar de ter o
maior custo do conjunto de itens básicos, a cesta do
paulistano foi a que teve o menor aumento em fevereiro
(0,25%). Em Florianópolis, houve alta de 1,72% e de 0,66%
no Rio de Janeiro em fevereiro.

Aracaju tem a cesta mais barata, estimada em R$ 516,82,
após a elevação de 1,77% em fevereiro. No Recife, a cesta
teve aumento de 1,12% e foi a segunda mais barata (R$
549,20). Em João Pessoa, terceira cesta com menor valor,
houve variação de 1,98%, ficando em R$ 549,33.

Produtos
Entre os itens que puxaram as altas em fevereiro está o

feijão, cujo preço subiu em todas as capitais. Em Belo
Horizonte, o feijão carioquinha chegou a subir 10,14%. O
feijão preto teve elevação de 7,25% no Rio de Janeiro.

O quilo do café subiu em 16 capitais, tendo queda apenas
em São Paulo, onde o preço caiu 3,86%. As maiores altas
foram em Goiânia (7,77%), Vitória (5,38%), Aracaju (5,02%)
e Brasília (4,99%).

O óleo de soja aumentou em 15 capitais, sendo a maior
alta em Curitiba (2,98%). Em Fortaleza e João Pessoa o
produto teve queda de 0,86% e 0,42% respectivamente.

Edição: Nádia Franco
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PORTAL FIRJAN DA PEQUENA EMPRESA
É APRESENTADO NA FIRJAN NOROESTE
 A Firjan Noroeste Fluminense recebeu na terça-feira (8),

em sua reunião mensal do Conselho Empresarial, a segunda
rodada de apresentações do Portal Firjan da Pequena Empresa,
que oferece informações sobre a ampliação e inovação nos
negócios. A iniciativa vem ao encontro da grande quantidade de
indústrias de pequeno porte no estado do Rio, nada menos que
97% do total de empreendimentos.

“São diversos serviços e assessorias à disposição do
empresariado, uma iniciativa de suma importância para ajudar
a desenvolver as pequenas empresas e, consequentemente, o
interior do Rio”, afirma o presidente da Firjan Noroeste, José
Magno Vargas Hoffmann.

Responsável pela divulgação do Portal, Júlia Nicolau,
coordenadora de Análise e Suporte à Competitividade
Empresarial da Firjan, destacou o sucesso da iniciativa: já foram
mais de 8 mil acessos desde outubro do ano passado, quando o
Portal foi oficialmente lançado.

“Este projeto é uma demanda empresarial para
desenvolvermos ações customizadas às necessidades das
pequenas empresas. Com ele, estamos levando informações
qualificadas para atender as demandas do empreendedor, com
um olhar diferenciado para este segmento, dando os
encaminhamentos necessários e firmando parcerias para ajudar
a ampliar atuação das empresas”, explicou Júlia.

O Portal conta com temas como acesso a créditos, novas
exigências governamentais nos âmbitos tributários, trabalhistas,

Iniciativa da federação oferece uma série de novos benefícios, além de
orientações tributárias e trabalhistas e acesso facilitado a compras públicas
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entre outras questões, além de um calendário atualizado de
compras públicas do governo do estado e das prefeituras. Há
ainda dados informativos sobre temas como gastos com energia
elétrica e gás do setor, saúde e segurança do trabalho e gestão
eficiente. Entre os benefícios disponíveis estão descontos em

cursos de capacitação da Firjan SENAI e IEL, serviços da Firjan
SESI, assessoria jurídica e econômica em diferentes instâncias,
incluindo comércio exterior.

O Portal pode ser acessado pelo endereço: firjan.com.br/
firjan/peq.htm

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
 Em Itaperuna, RJ, a Secretaria Municipal de Saúde

celebrou o Dia Internacional da Mulher, neste 08 de março, nas
dependências do Centro de Saúde Dr. Raul Travassos.

Na oportunidade participaram da solenidade Murillo Gouvêa,
secretário Municipal de Governo, representando o prefeito
Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, que tinha outros
compromissos; Adriana Levone, secretária Municipal de Saúde;
demais autoridades e convidados.

De acordo com o secretário Murillo, todos os dias deveriam
ser celebrados às mulheres.

“A gente entende a importância desta data e diríamos mais:
todos os dias deveriam ser celebrados às mulheres, dedicados a
elas. As mulheres vem conquistando cada dia mais espaço em
nossa sociedade e merecem, todas elas, nosso respeito e carinho.
Em nome do prefeito Alfredão parabenizo a todas vocês,
mulheres, e agradeço a todas por existirem em nossas vidas”,
diz Murillo.

Já a secretária Adriana Levone lembrou que a Prefeitura de
Itaperuna, através da Secretaria Municipal de Saúde,
disponibiliza cuidados especiais às mulheres do município, através
do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM).

“Nós temos excelentes profissionais atuando no Programa
Saúde da Mulher; e todos esses profissionais nos enchem de
orgulho. Neste dia mais do que especial, faço minhas, as palavras
do secretário Murillo; realmente todos os dias são das mulheres.
E precisamos dia a dia, ir plantando essa ideia, esse conceito,
para que sigamos conquistando cada dia mais, outros espaços”,
reforça Adriana.

Pacientes e funcionárias do Centro de Saúde Dr. Raul
Travassos foram homenageadas com rosas. Ainda no dia 08 de
março foram realizadas palestras na quadra da Escola Municipal

Secretaria de Saúde de Itaperuna celebra o Dia Internacional da Mulher
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Francisco de Mattos Ligiéro e, durante o mês de março, outras
celebrações mais, irão acontecer no município.

PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE
DA MULHER

O PAISM é uma junção de várias ações voltadas ao
planejamento reprodutivo, climatério, pré-natal, controle do

câncer de colo e de mama, além de desenvolver outras
atividades. Também monitora outras necessidades do público
feminino, facilitando o encaminhamento a cirurgias, colocação
de diu e tratamento das Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST).

Com informações: DECOM/Itaperuna/RJ

PRÊMIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FISCAL
 O Governo do Estado lançou na sexta-feira, o 1º Prêmio

Estadual de Educação Fiscal, que vai eleger os melhores projetos
desenvolvidos por escolas estaduais, além de redações feitas
por alunos sobre este tema tributário. O objetivo é estimular e
valorizar a participação social no controle das contas públicas e
conscientizar os participantes sobre a importância
socioeconômica dos tributos. O projeto foi idealizado pelas
secretarias de Estado de Fazenda e Educação, por meio do Grupo
Estadual de Educação Fiscal (Gefe-RJ), coordenado pela Escola
Fazendária (Efaz).

A cada ano será proposto um assunto relacionado à educação
fiscal, e "Independência ou Morte: Como a tributação afeta a
minha vida?" marcou o lançamento da premiação, inspirado no
Prêmio Nacional de Educação Fiscal. A comissão organizadora
aproveitou o tema como forma de mostrar a relação entre
tributos e 200 anos de História do Brasil.

- É de extrema relevância a participação da sociedade no
conhecimento e acompanhamento das contas públicas. É dessa

forma que se constrói conhecimento e entendimento a respeito
do sistema tributário e sua importância na vida de cada cidadão.
O Prêmio de Educação Fiscal abrirá as portas desse
conhecimento para as novas gerações - destaca o secretário de
Estado de Fazenda, Nelson Rocha.

- A Educação Fiscal deve ser compreendida como uma
abordagem didática e pedagógica capaz de interpretar as
vertentes financeiras da arrecadação e dos gastos públicos,
estimulando o cidadão a compreender o seu dever de contribuir
solidariamente em benefício do conjunto da sociedade e, por
outro lado, estar consciente da importância de sua participação
no acompanhamento da aplicação dos recursos arrecadados,
com justiça, transparência, honestidade e eficiência, minimizando
o conflito de relação existente entre o Estado e a sociedade -
declarou o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.

Os alunos concorrerão em quatro categorias: Ensino Médio,
Ensino Fundamental, EJA Ensino Médio e EJA Ensino
Fundamental. De acordo com o regulamento, em cada uma delas,

os alunos que escreverem as cinco melhores redações serão
premiados com um leitor de livros digital.

Para as escolas, foi criada uma categoria para que
possam apresentar projetos ou ações, que terão que
obedecer  a lguns  requis i tos  como es ta r  em
desenvolvimento ou com previsão de ser implementado
ainda este ano e abranger conceitos tributários básicos.
As três primeiras colocadas ganharão uma impressora
multifuncional. Um certificado de reconhecimento também
será dado para as dez melhores ações de cada categoria.

Lançamento on-line e curso para professores
O evento para a abertura dos trabalhos foi transmitido

pelo canal da Efaz no YouTube. Na oportunidade, o Gefe-
RJ apresentou um curso EAD desenvolvido especialmente
para o prêmio. Disponibilizado na plataforma da Seeduc
e com duração de 30 horas, capacitará professores e
responsáveis pela seleção dos trabalhos nas unidades
escolares e regionais.
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PROGRAMA DE ESTÁGIO
FIRJAN ESTÁ COM INSCRIÇÕES ABERTAS

PARA CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS
 Vagas para estudantes de diversas áreas,

em uma grande empresa com todas as áreas
elegíveis, é o que oferece o Programa de
Estágio da Firjan para alunos da área técnica e
do ensino universitário. Com inscrições abertas
até 31 de março, o estágio tem duração de seis
meses a dois anos e carga horária de quatro ou
seis horas diárias, com benefícios que incluem
bolsa-auxílio, vale-refeição, auxílio-transporte,
seguro de vida e recesso. O processo de
seleção do programa começa com a inscrição
on-line no site da Firjan, seguida de entrevistas
individuais, resolução de cases, conversa de
alinhamento e painel final.

Estudantes de cursos técnicos, inclui
também os mais de 20 cursos da Firjan SENAI,
e universitários estão aptos a entrar no
Programa de Estágio, que engloba diversas
áreas de atuação: Competitividade;
Comunicação; Desenvolvimento e Inovação;
Educação; Gestão de Pessoas; Integridade
Corporativa; Jurídico; Negócios; Petróleo, Gás
e Naval; Planejamento e Finanças;
Planejamento Estratégico; Relacionamento;
Relações Institucionais; Saúde e Segurança do
Trabalho; Suprimentos e Serviços; Tecnologia
da Informação; e Tecnologia e Inovação.

O objetivo do programa, previsto para
começar a partir de junho de 2022, é levar aos
estudantes a oportunidade de complementar a
sua formação escolar, por meio de experiências
profissionais e de ações de desenvolvimento que
promovam o aperfeiçoamento técnico, cultural
e de relacionamento humano.

“O Programa de Estágio da Firjan contribui
na formação de novas gerações de profissionais
e a criar e manter um espírito de renovação, de
oxigenação permanente para a Firjan e para as
empresas, que posteriormente aproveitam
nossos estagiários”, enfatiza Cintia Meireles,
gerente de Seleção e Administração de Pessoal
da Firjan.

Desenvolvimento
Para permitir um acompanhamento mais

próximo do estagiário, o novo programa prevê
a realização de uma trilha de desenvolvimento,
ou seja, momentos de capacitação sobre as
temáticas mais atuais para o profissional;
roteirização de eventos, abordando fatores
técnicos da formação acadêmica universitária
ou da escola técnica; e a criação da liga dos
estagiários, um canal de comunicação para
discussão e sugestões, até mesmo de rodas de
diálogo com executivos da federação.

Miranda chama a atenção para o fato de o
estágio ser totalmente prático, e o jovem se
envolver em todas as tarefas. “Os estagiários
têm a oportunidade de vivenciar o dia a dia da
profissão, por meio de experiências práticas,
participando ativamente da rotina, dos processos
e dos projetos da empresa”, acrescenta.

Roberta Pires Aguirre é estagiária do
Laboratório de Microbiologia da instituição, na
Tijuca. Há quase um ano na função, ela afirma
que já acumula bastante prática. “Estou fazendo
análises e contagem de bactérias e de fungos,
por exemplo, que são experiências novas e
agregam muito valor, ainda mais adquiridas na

Firjan abre novas vagas em Programa de Estágio para cursos técnicos e universitários
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Firjan, uma instituição reconhecida”, destaca
ela, que estuda para ser técnica em Química.

O estágio para o nível técnico tem carga
horária de 20 horas semanais (4 horas diárias)
e o aluno deve se formar entre os meses de

julho e dezembro de 2022.
Já a carga horária para o nível superior é de

20 horas ou 30 horas semanais (4 horas ou 6
horas diárias) para estudantes a partir do 3º
período da faculdade, com formatura prevista

para julho de 2023.
Inscreva-se aqui no Programa de Estágio

da Firjan e também para mais informações sobre
o processo seletivo: http://www.firjan.com.br/
programadeestagio

SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA
DIVULGA MAIS DE 2,1 MIL VAGAS NO ESTADO

 A captação de vagas realizada pela
Secretaria de Estado de Trabalho e Renda
(Setrab) nesta semana resultou na oferta de 2.159
vagas para várias regiões do Estado do Rio –
Metropolitana, Médio Paraíba, Norte, Baixada
Litorânea, Centro-Sul e Serrana. As vagas são
disponibilizadas através do Sistema Nacional de
Emprego (Sine).

 Na região Metropolitana destacam-se as
1865 vagas de trabalho, sendo 1.634 destinadas
exclusivamente para pessoas com deficiência,
cujos salários podem chegar a R$ 7.200,00.
Dentre as oportunidades para PCD, constam
enfermeiro, nutricionista, psicólogo hospitalar e
técnico de enfermagem.

Na região Centro-Sul, são 20 oportunidades
para pessoas com deficiência, na função de
auxiliar de linha de produção.

Para quem mora em Rio das Ostras, na região
das Baixadas Litorâneas, são oferecidas 10
oportunidades de trabalho, exclusivas para
pessoas com deficiência, para a função de
assistente administrativo.

Na região do Médio Paraíba, estão sendo
oferecidas 44 oportunidades para funções

diferentes repositor de mercadorias, eletricista,
jardineiro e soldador.

Na região Norte, existem três vagas para
funções como montador de andaimes e técnico
de refrigeração.

Quem mora em Teresópolis, na região
Serrana, pode concorrer a uma das 217 vagas
disponibilizadas. Entre elas, 10 para auxiliar
administrativo (jovem aprendiz), oito para
cortador de roupas e 14 para fiscal de prevenção
de perdas, além de oportunidades para costureira
para máquinas industriais, motorista de caminhão,
copeiro de restaurante, entre outras.

O Sine realiza uma análise comparativa do

perfil profissional de cada candidato cadastrado
com o da vaga disponibilizada pela empresa
contratante. Por isso, é importante que o cidadão
mantenha o seu cadastro atualizado.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é
necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional
de Emprego levando seus documentos de
identificação civil, carteira de trabalho, PIS/
Pasep/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades Sine
e os detalhes de todas as vagas oferecidas,
acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab,
disponível no site www.rj.gov.br/secretaria/
trabalho.

São chances para diferentes níveis de
escolaridade e salários que podem chegar a R$ 7,2 mil FO
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OFICINA GASTRONÔMICA: ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE ITAPERUNA ABRE INSCRIÇÕES

 Em Itaperuna, a Secretaria Municipal
de Assistência Social, Trabalho e Habitação
abriu as inscrições para a Oficina
Gastronômica Padaria Escola, que acontecem
de 7 a 18 de março 2022 no CRAS (Centro
de Referência da Assistência Social). O início
das aulas está previsto para 21 de março, das
13h às 15h. Segundo Olliver Trajano,
secretário Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Habitação, a Oficina Gastronômica
é uma boa oportunidade para quem deseja se
inserir no mercado de trabalho.

“A atual administração vem trabalhando
diariamente, buscando criar oportunidades de
trabalho, através de cursos e treinamentos. A
Oficina Gastronômica é um dos cursos que
oferecemos e já inseriu inúmeras pessoas no
mercado de trabalho. Além da assistência
rotineira que a Secretaria realiza
cotidianamente, nossa equipe vem trabalhando,
buscando alternativas para ampliar as
possibilidades de inserção no mercado de
trabalho, para aqueles que buscam uma
oportunidade”, diz o secretário.

Para mais informações, procure o CRAS
mais próximo de sua residência!

CRAS CASTELO
Rua São João Vicente, Nº 92, Castelo
Whatsapp: (22) 3824 1755
CRAS NITERÓI
Rua Jaime Pôrto, Nº 44, Niterói
Whatsapp: (22) 3824 3236
CRAS SURUBI
Avenida Porto Alegre, Nº 1000, Cidade

Nova
Whatsapp: (22) 3823 6471
CRAS VINHOSA
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CVAS REALIZA AÇÕES EM ITAPERUNA

 A Prefeitura de Itaperuna, através
da Secretaria Municipal de Saúde com o
apoio  da  Coordenação Munic ipal  de
Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS)
vem real izando ações  em pontos
estratégicos, além de intensificar atividades
de combate ao mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue chikungunya e zika,
em bairros e distritos.

Os agentes da CVAS mapearam pontos
estratégicos, como oficinas mecânicas,
ferros-velhos, cemitérios etc, visando
ampl iar  o  número de  ações  e ,
consequentemente, eliminar possíveis
criadouros do mosquito.

Segundo Adriano Rodr igues ,
coordenador da CVAS, o trabalho nestes
pontos estratégicos auxilia no combate ao
mosquito. Ele ainda informou que o trabalho
cotidiano dos agentes, segue normalmente
no município.

– Mapear esses locais foi de suma
importância, pois, nos dá uma visão mais
ampla de como podemos direcionar as
nossas equipes de campo. É importante
lembrar que as atividades rotineiras dos
agentes seguem normalmente, tanto nos
bai r ros ,  como nos  d is t r i tos ,  onde
procuramos também, realizar um trabalho
de educação e conscientização junto à
população – diz o coordenador.

CADA UM PODE FAZER A SUA
PARTE!

A população também pode e deve fazer

a sua parte, agindo da seguinte forma:
tampe as caixas d’água; mantenha as

calhas sempre l impas;  deixe garrafas
sempre viradas com a boca para baixo;

mantenha lixeiras tampadas; deixe ralos
limpos e com aplicação de tela; limpe
semanalmente ou preencha pratos de vasos
de plantas com areia; limpe com escova ou
bucha os potes de água para animais.

Além disso, outras ações podem ser
realizadas, como por exemplo: retire água
acumulada na área de serviço, atrás da
máquina de lavar roupa. Cubra e realize
manutenção periódica de áreas de piscinas
e  de  h idromassagem;  l impe ra los  e
canaletas externas; atenção com bromélia,
babosa  e  out ras  p lantas  que  podem
acumular água; deixe lonas usadas para
cobrir objetos bem esticadas, para evitar
formação de poças d’água;  verif ique
instalações de salão de festas, banheiros e
copa.

FALE COM A CVAS
Para outras informações, solicitação de

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

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

Com informações:  DECOM/
Itaperuna/RJ
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Assistência Social de Itaperuna abre inscrições para Oficina Gastronômica

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

Combate ao mosquito Aedes aegypti: Coordenação Municipal de
Vigilância Ambiental em Saúde (CVAS) realiza ações em Itaperuna
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PROGRAMA PATRULHA ESCOLAR COMEÇA A
OPERAR NO NORTE E NOROESTE DO ESTADO

 O Programa Patrulha Escolar e
Proteção à Criança e ao Adolescente começou
a funcionar nesta segunda-feira, dia 7, nos
batalhões que atendem os municípios do Norte
e Noroeste do Estado. Equipes do 8º BPM
(Campos dos Goytacazes), 29º BPM
(Itaperuna), 32º BPM (Macaé) e 36º BPM
(Santo Antônio de Pádua) foram capacitadas
para atuar na iniciativa, que busca uma
reformulação na relação entre a Polícia Militar
e as unidades de ensino.

Desde a sua inauguração, o recém-criado
projeto de polícia de proximidade da Secretaria
de Estado de Polícia Militar alcançou
importante marca, realizando mais de mil
visitas a instituições de ensino da rede pública
nas regiões Metropolitana e dos Lagos. Até o
momento, foram realizadas 684 visitas em
escolas municipais e 324 em colégios
estaduais.

Em novo formato e com as propostas
atualizadas, o Patrulha Escolar reforça o
contato direto da corporação com a
comunidade escolar. Dentre os novos aspectos
estão o horário das equipes, que agora atuam
no policiamento com vistas às unidades de
ensino até as 22 horas, e também o emprego
efetivo das Patrulhas Escolares trabalhando
aos sábados.

Agentes contam ainda com telefones
específicos, disponíveis para recebimento de
ligações e mensagens por meio de aplicativos,
para o contato direto dos gestores das unidades
de ensino com os policiais responsáveis pelo
atendimento em cada área.

Para participar do programa, a escola
precisa participar dos Conselhos Educacionais
de Segurança, que também contarão com
outros entes do poder público, como Conselhos
Tutelares e Varas da Infância e Juventude.

A nomenclatura de "Proteção à Criança e
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ao Adolescente" também se faz presente na
atuação do novo modelo de polícia de
proximidade. As equipes estarão instruídas a
receber informações sobre problemas com os
alunos fora do ambiente escolar, em esferas

familiares e residenciais, e assim auxiliar na
resolução das questões, acionando inclusive
as demais instâncias pertinentes (sejam elas
delegacias especializadas ou poderes do
Judiciário).

Projeto já realizou mais de mil visitas a unidades de ensino nas regiões Metropolitana e dos Lagos no 1º mês de atividades

E, para tornar mais visível o novo
programa, as viaturas estão caracterizadas
com uma faixa dourada na lateral, e os policiais
usarão braçais específicos com o emblema do
projeto.
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ITAPERUNA: PMI REALIZA LIMPEZA
PREVENTIVA NO VALÃO DA CEHAB

 Após  o  fe r iado  pro longado  de
Carnava l ,  a  Prefei tura  de  I taperuna,
a t ravés  da  Sec re t a r i a  de  Obras  deu
prossegu imen to  aos  t r aba lhos  de
desassoreamento dos valões da cidade e
realizou uma grande limpeza no valão do
bairro Cehab utilizando a escavadeira
hidráulica de haste alongada.

A escavadeira hidráulica auxilia no
t r aba lho  de  l impeza  de  có r regos ,
desassoreamento de cursos d’água e rios
do município. A limpeza faz parte do plano
de  p revenção  de  a l agamen tos  da
Prefeitura de Itaperuna,  que pretende
limpar todos os valões e córregos do
Município.

“Nosso objetivo é, além de manter a
l impeza  da  c idade ,  p reveni r  fu turos
alagamentos nesse local que já foi tão
afetado. Tem muito trabalho  ainda, e
nossas equipes estão trabalhando duro
para avançar com os trabalhos”, disse o
Secretário de Desenvolvimento Urbano,
Alexandre Pereira da Silva, o “Alexandre
da Autoescola”.

Com informações:  DECOM/
Itaperuna/RJ
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Prefeitura de Itaperuna realizou limpeza preventiva no Valão da Cehab

 A rede de lanchonetes americana
McDonald’s anunciou a decisão de fechar
temporariamente seus 850 restaurantes na
Rússia e suspender todas as suas operações
no país, seguindo o passo de várias
multinacionais que decidiram se distanciar de
Moscou após a invasão russa da Ucrânia.

O grupo continuará remunerando seus
62.000 funcionários no país, assegurou em uma
mensagem o diretor-geral da empresa, Chris
Kempczinski.

PEQUENAS NOTÍCIAS

MCDONALD’S FECHA
TEMPORARIAMENTE SEUS 850

RESTAURANTES NA RÚSSIA
Grupo continuará pagando

seus 62.000 funcionários no País

RJ: CAIXA DISPONIBILIZA SAQUE CALAMIDADE
PARA MORADORES DE BOM JESUS E ITAPERUNA

 Os trabalhadores residentes nos municípios
de Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna, no Estado
do Rio de Janeiro, podem solicitar, desde sexta-
feira (11), o saque do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação,
decorrente das fortes chuvas nas cidades, pode ser
solicitada à CAIXA por meio do Aplicativo FGTS.
Os moradores das áreas de saque de Bom Jesus
do Itabapoana e de Itaperuna podem solicitar o
saque nos dias 3 de maio e 11 de maio,
respectivamente.

É necessário possuir positivo na conta do saldo
do FGTS e não ter realizado pelo mesmo motivo
em período inferior a 12 meses. O valor máximo
para retirada é de R$ 6.220,00.

A solicitação é realizada de forma fácil e rápida
pelo aplicativo FGTS, opção Meus Saques, celular,
sem a necessidade de apresentação de uma
agência. Ao registrar a solicitação é possível indicar
uma conta da CAIXA, inclusive a Poupança Digital
CAIXA Tem, ou de outra instituição financeira para
receber os valores, sem nenhum custo.

Até o momento, 6 municípios do Rio de Janeiro
foram habilitados com o Saque FGTS por motivo
de calamidade. Confira abaixo a lista completa:

– Rio de Janeiro: Bom Jesus do Itabapoana,
Italva, Itaperuna, Natividade, Petrópolis e
Porciúncula.

Saque 100% digital – App FGTS
O aplicativo está disponível para download

gratuito nas plataformas digitais e é compatível com
os sistemas operacionais Android e IOS.

FO
TO

: R
EP

RO
DU

ÇÃ
O 

DA
 IN

TE
RN

ET

Trabalhadores residentes nos municípios podem enviar a documentação para liberação dos  valores pelo aplicativo FGTS

Como solicitar ou saque FGTS
Seguem orientações para o trabalhador que tem

direito ao saque por calamidade:
– Realizar o download do aplicativo FGTS e

inserir as informações de cadastro; ir na opção
“Meus saques” e selecionar “Outras situações de
saque pública” – acessar a cidade;

– Encaminhar os seguintes documentos: foto
de documento de identidade, comprovante de
residência em nome do trabalhador, lançado até

120 dias antes da de calamidade;
– Selecione a opção para creditar o valor em

conta CAIXA, inclusive a Poupança Digital
CAIXA Tem, ou outro banco e envie a solicitação;

O prazo para saque e crédito em conta, caso
aprovado o análise, é de cinco dias úteis.

 Informações sobre a documentação
 – Carteira de Identidade — também são

aceitos carteira de habilitação e passaporte;
– Comprovante de residência em nome do

trabalhador: conta de luz, ou outro documento
recebido via correio, enviado até 120 dias antes da
decretação de calamidade.

– Certidão ou Escritura Pública de Estável, caso
o comprovante de residência é em nome de
casamento ou companheiro(a).

Para mais informações, os trabalhadores
podem acessar o site da CAIXA ou entrar em
contato com a CAIXA pelo Fale Conosco 0800
726 0207.
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ITAPERUNA: UNIVERSIDADE ESTÁCIO UNIFICA
VALOR MENSAL DE TODOS OS SEUS CURSOS

 Pensando  em p rop ic i a r  e
acessibilizar a Educação à todos, Leandro
Levone, Diretor do Vértice Sudeste da
Unive r s idade  Es t ác io ,  anunc ia  uma
flexibilização excepcional no custeio dos
cursos digitais. A mensalidade está fixada
em R$ 129,00 nos primeiros seis meses.

A partir do sétimo mês a mensalidade
passa a ter um desconto de 60%, e isto
se estende até o final do curso. Ainda há
uma outra possibilidade muito atrativa que
é o desconto de 70% para os alunos que
chegarem à Estácio transferidos de outra
faculdade, desconto este também até a
conclusão do curso.

As  mais  de  100 opor tunidades  de
cursos da grade digital da Estácio, todas
com no ta s  4  ou  5  no  Min i s t é r io  da
Educação – MEC, têm reconhecimento
nacional, em diversas áreas: bioquímica,
fa rmácia ,  adminis t ração ,  pedagogia ,
serviço social, letras, engenharia, entre
outras

Leandro  Levone  des t acou  a
possibilidade de escolha e a forma de
estudo que se adapte ao cotidiano de cada
pessoa, e lembrou que a Estácio tem o
EAD 100% F lex  e  o  EAD-Flex .  “A
Estácio tem um aplicativo especial que
não consome dados ,  é  o  App Minha
Estácio, e nele estão disponibilizados
fóruns de discussões, professores online,
a t end imen to  pe r sona l i zado  pa ra

Educação: Universidade Estácio de Itaperuna unificou o valor mensal de todos os seus cursos
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ressaltando que os nosso corpo docente
é composto por mestres e doutores, o que
garante um ensino da mais alta qualidade,
além de podcasts,  vídeos e auldas de
texto” concluiu o diretor.

A Estácio chegou em Itaperuna em
2019, e possui mais de 30 mil empresas
cadas t r adas  onde  a  méd ia  de
empregabilidade é de oito em cada 10
alunos. O Portal de Carreiras possui mais
de 80 mil vagas de emprego e estágio.

Alguns exemplos no município são
a lgumas  pa rce r i a s  f i rmadas  com os
Supermercados Fluminense, Magazine
Luíza, Americanas, Prefeituras de todo o
nor te  e  noroes te  f luminense ,  Grupo
Charque 2000, Itanet, Bradesco, dentre
muitas outras.

Experimente o que é ser um aluno
Estácio antes mesmo da matrícula. É só
en t r a r  no  s i t e
experimenteseubrilho.com.br, e acessar o
Portal do Aluno onde você encontrará as
au la s  r ea i s  de  t odas  a s  á r eas  do
conhecimento.

Ou entre em contato com a Estácio,
Polo Itaperuna, na Rua Deputado Carlos
Pinto Filho, 282 – Bairro Cidade Nova,
através do Contato:  (22)  3824-3792;
Whatsapp :  (22)  99940-6766 ;  h t tp : / /
po r t a l . e s t ac io .b r  ou  no  e -ma i l
leandro.levone.ter@estacio.br .


