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CASTRO SANCIONA LEI QUE
COMBATE DISCRIMINAÇÃO

CONTRA PESSOAS AUTISTAS
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PROCON-RJ ATENDEU MAIS
DE MIL PESSOAS DURANTE

TRÊS DIAS DE MUTIRÃO

ITAPERUNA: SECRETARIA DE AGRICULTURA
LANÇA O PROGRAMA ‘TERRA TOMBADA’

 Em Itaperuna, a Secretaria Municipal de
Agricultura lançou o programa “Terra Tombada”,
que visa atender às necessidades do pequeno
agricultor, ajudando-o a preparar o solo para o
plantio.  Há poucos meses à frente da pasta, o
secretário Municipal de Agricultura José Maria
Guimarães já vem planejando uma série de
melhorias, a fim de beneficiar o homem do campo.
A Secretaria Municipal de Agricultura informa que
outros projetos estão sendo planejados, objetivando
oferecer outras melhorias mais, aos produtores
rurais do município itaperunense. PÁGINA 6

Secretaria Municipal de Agricultura lançou o programa “Terra Tombada”,
que visa atender às necessidades do pequeno agricultor, ajudando-o a preparar o solo para o plantio
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PANDEMIA DIMINUI PELA METADE
TRANSPLANTES DE CÓRNEA NO PAÍS
 Desde o início da pandemia de covid-19 no

Brasil, em março de 2020, o transplante de
córnea é um dos mais afetados no país. Dados
apresentados pela Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos (ABTO) apontam que
em 2020 este tipo de cirurgia caiu praticamente
pela metade. Naquele ano, o país registrou 7,1
mil transplantes de córnea ante 14,9 mil em 2019.
No ano passado, o levantamento da associação
revela que o procedimento continuou 16% abaixo
da pré-pandemia com 12,7 mil brasileiros
transplantados. Com o número de captações e
transplantes em queda, a instituição informa que
a fila de espera para o transplante cresceu 80%.
No final de 2019, eram 10,7 mil inscritos, já em
dezembro de 2021 eram 18,8 mil pessoas à espera
do transplante. PÁGINA 5
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Fila de espera para o transplante cresceu 80%

 Participaram do mutirão Itaú, Santander,
Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil,
BMG e Banco Pan. Os consumidores que não
puderem participar do evento do Procon-RJ
poderão negociar as dívidas bancárias por meio
de mutirão da Febraban que acontecerá durante
todo o mês de março, por meio da plataforma
www.consumidor.gov.br. PÁGINA 3
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O ITAPERUNENSE

FIRJAN NORTE E NOROESTE RECEBEM PROJETO RIO
METAL MECÂNICO PARA FOMENTAR O SETOR NO INTERIOR

 Com o objetivo de fomentar o mercado Metal Mecânico
no interior do Rio, a Firjan vai realizar nas próximas quarta e
quinta-feira (23 e 24), respectivamente nas sedes das regionais
Noroeste e Norte Fluminense, uma rodada de encontros com
empresários do setor. O objetivo é fazer um mapeamento das
demandas e oferecer soluções e consultorias de acordo com a
realidade de cada região.

“O setor é fundamental para as indústrias, ao ponto de ser
conhecido como  ‘a indústria das indústrias’. Portanto, é seu
fortalecimento provoca um efeito em cadeia, trazendo benefícios
em prol do desenvolvimento integrado de toda a região”,
destacou o presidente da Firjan Norte Fluminense, Francisco
Roberto de Siqueira.

O evento vai contar com uma reunião sindical na parte da
manhã, a fim de colher informações e demandas do setor. À
tarde, o encontro estará aberto a associados e empresas
convidadas, que vão conhecer as iniciativas e os serviços
oferecidos pela federação.

“O projeto será todo customizando de acordo com as
demandas e necessidades das indústrias locais. Vamos identificar
formas de fazer com que a Firjan e os sindicatos dos segmentos
possam trabalhar mais e melhor, em busca da expansão dos
negócios no interior do Rio”, explica o consultor setorial da Firjan,
Eduardo Lorenzo Castro.

Segundo o último levantamento feito pela Firjan, com dados
de 2019, o Noroeste Fluminense reúne 103 empresas do setor.
Já o Norte Fluminense é a terceira região do Estado com maior
número de trabalhadores na área Metal Mecânica, num total de
8.666. Ao todo são 229 empresas atuando na região.

A iniciativa é um desdobramento do projeto Rio Metal
Mecânico, realizado no fim do ano passado no Rio de Janeiro.
Nele foram reveladas 37 ações voltadas ao fortalecimento do
setor, como encontros de negócios, consultoria para acesso ao
crédito, assessoria para licenciamento ambiental, e programas
para melhorar a eficiência operacional, entre outros.

Conhecido como ‘a indústria das indústrias’, setor terá demandas
locais atendidas visando ao desenvolvimento regional e setorial
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DOAÇÕES DE ÁGUA
POTÁVEL E ROUPAS

CHEGAM EM 5
CAMINHÕES PARA A

ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE ITAPERUNA

 Em Itaperuna, RJ, a Secretaria Municipal de Assistência
Social, Trabalho e Habitação recebeu doações de água potável
e roupas do Programa Mesa Brasil SESC. As doações foram
transportadas em 5 caminhões, e foram descarregadas no galpão
da Secretaria Municipal de Defesa Civil.

De acordo com Olliver Trajano, secretário Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Habitação, em breve as doações
estarão disponíveis.

“Os caminhões já foram descarregados e tudo que
recebemos, em breve, estará disponível nos CRAS para que
seja feita a distribuição. O governo do prefeito Alfredão não
tem medido esforços para avançar em novas parcerias e alianças,
o que facilita muito o nosso trabalho. O SESC, tem sido um
parceiro fundamental para a nossa cidade, nos ajudando a passar
pelos momentos mais difíceis”, afirma o secretário.

O secretário ainda mencionou que o trabalho desenvolvido
na Secretaria de Assistência Social visa uma melhor qualidade
de vida para a população.

“Estamos trabalhando, visando proporcionar uma melhor
qualidade de vida para a nossa população, bem como ajudar
aquelas pessoas que foram atingidas pelas fortes enchentes que
ocorreram no município. Agradeço ao prefeito Alfredão e ao
secretário de Governo Murillo Gouvêa que vem trabalhando
fortemente; ao Edmilson Ladeira, presidente do Sincomércio,
que nos ajudou junto ao SESC. Estamos trabalhando para
construir uma Itaperuna melhor, afinal; sozinhos nós até podemos,
mas juntos podemos muito mais”, finaliza Olliver.

Com informações: DECOM/Itaperuna/RJ

ITAPERUNA TÊNIS CLUBE
RUA BUARQUE DE NAZARETH, 77 – CENTRO – ITAPERUNA/RJ

CNPJ 29.644.614/0001-98
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO NOVA DIRETORIA BIÊNIO 2022/2023

O Presidente em Exercício do Itaperuna Tênis Clube, Wilton Henriques, COMUNICA a todos os seus ASSOCIADOS para
participarem DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, conforme Artigos 26, 27, 28 e 32, do ESTATUTO do Clube em vigor.

LOCAL: SEDE SOCIAL DO ITAPERUNA TÊNIS CLUBE, SITUADO À RUA BUARQUE DE NAZARETH, 77 – CENTRO –
ITAPERUNA/RJ

DIA: 12/04/2022, ÀS 19HS, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO COM 1/3 DOS ASSCOCIADOS; OU EM SEGUNDA
CONVOCAÇÃO, ÀS 19:30HS, COM QUALQUER NÚMERO DE ASSOCIADOS.

ASSUNTOS:
1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL;
2 – ELEIÇÃO DE NOVA DIRETORIA PARA O BIÊNIO: 2022/2023;
3 – ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL;
4 – ELEIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO;
5 – ASSUNTOS GERAIS

ITAPERUNA, 17 DE MARÇO DE 2022
WILTON HENRIQUES
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO ITAPERUNA TÊNIS CLUBE

PUBLICAÇÃO A PEDIDO
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PROCON-RJ ATENDEU MAIS DE MIL
PESSOAS DURANTE TRÊS DIAS DE MUTIRÃO

 O Procon Estadual do Rio de Janeiro atendeu 1.078
consumidores durante o mutirão de renegociação de dívidas com
instituições financeiras que aconteceu entre os dias 15 e 17
deste mês. Durante o evento, os clientes tiveram a oportunidade
de negociar débitos de cartão de crédito, empréstimo pessoal,
conta corrente, habitação e também oriundos de financiamento
de veículos. Das negociações realizadas, 76% delas foram
finalizadas em acordo.

Um dos consumidores atendidos durante o evento estava
com as faturas de dois cartões de crédito atrasadas há um tempo.
Problemas financeiros o impediram de honrar os pagamentos e,
com o passar dos anos, a dívida ficou impossível de pagar,
segundo ele. O débito, que estava em quase R$ 190 mil, foi
negociado com 99% de desconto. O endividado saiu do mutirão
com um acordo para quitar a dívida por cerca de R$ 188.

Já um outro cliente contraiu um financiamento para pagar a
faculdade, porém, com a pandemia, ficou desempregado, não
conseguiu mais quitar as parcelas e ainda entrou no cheque
especial. O débito de cerca de R$ 6 mil caiu para R$ 1.807
parcelado em 40 vezes.

- Os consumidores encheram o atendimento do Procon-RJ
durante o mutirão. É um reflexo de que temos uma parte
considerável da população com problemas financeiros e que
quer acabar com os débitos. Foi gratificante ver as pessoas
saindo com acordos celebrados, sorriso no rosto e aliviadas,
pois, enfim, conseguiram quitar suas as dívidas - disse Cassio
Coelho, presidente do Procon-RJ.

Participaram do mutirão Itaú, Santander, Bradesco, Caixa
Econômica, Banco do Brasil, BMG e Banco Pan. Os
consumidores que não puderem participar do evento do Procon-
RJ poderão negociar as dívidas bancárias por meio de mutirão
da Febraban que acontecerá durante todo o mês de março, por
meio da plataforma www.consumidor.gov.br. O Procon-RJ está
apoiando o evento e disponibilizou computadores em sua sede
para os endividados que não possuem acesso à internet e
desejam se inscrever.

Clientes de bancos e financeiras conseguiram
nesta semana descontos de até 90% para quitar os débitos
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CASTRO SANCIONA LEI QUE COMBATE
DISCRIMINAÇÃO CONTRA PESSOAS AUTISTAS

 Para combater atos discriminatórios contra pessoas com
Transtorno do Espectro Autista (TEA), o governador Cláudio
Castro sancionou a Lei 9.600/22, que prevê multa e advertência
a pessoas físicas e empresas que cometerem esse tipo de
conduta. Se o ato for praticado por agente público, no
cumprimento de suas funções, também será aberto um
processo administrativo disciplinar (PAD) pelo órgão
competente para apuração do fato. O texto foi publicado na
sexta-feira (18) no Diário Oficial.

- É nosso papel combater a discriminação contra pessoas
com Transtorno do Espectro Autista. Essa é uma pauta que
acompanha a minha vida e sempre vou lutar para garantir a
inclusão e dignidade a todas essas pessoas. A lei tem essa
função e ainda prevê mecanismos para orientar e educar quem
cometer atos discriminatórios – declarou Cláudio Castro.

De acordo com a norma, a advertência será aplicada por
escrito acompanhada de um folheto explicativo sobre o TEA.
Haverá possibilidade ainda de o infrator ser encaminhado para
participar de palestras educativas sobre o tema e para atuar
como voluntário em centros de atendimentos a pessoas com
Transtorno do Espectro Autista.

Além disso, a multa chegará a R$ 4.091,50 para pessoas
físicas e a R$ 8.183,00 para pessoas jurídicas. Os valores
arrecadados serão revertidos ao Fundo de Integração da
Pessoa Portadora de Deficiência ou para outro fundo que o
substitua.

Caracteriza a discriminação qualquer forma de recusa,
distinção ou exclusão, presencialmente, pelas redes sociais ou
em veículos de comunicação que prejudique o exercício dos
direitos das vítimas. Ainda de acordo com a lei, as punições
ocorrerão também caso os atos sejam voltados contra pais,
responsáveis e tutores de pessoas com Transtorno do Espectro
Autista.

De autoria da deputada Tia Ju (Republicanos), a medida
tem como base a Lei 12.764/12, que instituiu a Política Nacional
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista, e a Lei 13.146/15, sobre a Inclusão da Pessoa
com Deficiência.

Texto publicado no Diário Oficial
desta sexta prevê advertência e multa a quem

cometer tal tipo de ato
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CAMINHOS DA REPORTAGEM
TRATA DA MALÁRIA NO BRASIL

 A malária é uma das doenças parasitárias
mais antigas do mundo. Em 2021, o Brasil
registrou 145 mil casos da doença. Considerada
uma doença negligenciada, de acordo com
classificação da Organização Mundial da Saúde
(OMS), a malária é tema do Caminhos da
Reportagem no domingo (20).

A doença é causada por quatro diferentes tipos
do protozoário do gênero Plasmodium, sendo que
no Brasil são encontradas três espécies: o P. Vivax
(o mais comum no país), o P. Falciparum e o P.
Malariae. A doença é transmitida pela fêmea
infectada do mosquito Anopheles, que pica o ser
humano, que, por sua vez, se transforma em
hospedeiro do protozoário. Se um mosquito não
infectado picar uma pessoa contaminada, ele passa
também a transmitir a malária. Os sintomas mais
comuns da doença são febre alta, calafrios e falta
de apetite.

O Amazonas foi o estado que mais registrou
casos de malária em 2021, quase 40% dos casos
do país. Em Manaus e região, é comum encontrar
quem já teve malária. E mais de uma vez. Ismael
Munduruku, cacique do Parque das Tribos,
comunidade na periferia de Manaus, faz as contas
de quantas vezes já teve malária: “Eu tive 21 vezes
malária. Aqui na cidade eu tive umas 3 vezes e o
restante eu tive no interior”. O aposentado Matias
Coricos, que mora na comunidade Abelha,
também em Manaus, afirma que já teve 13 vezes
a doença. A sua esposa, Rosita Coricos, contabiliza
10 vezes que teve malária.

A diretoria do Departamento de Vigilância
Ambiental e Epidemiológica da Secretaria
Municipal de Saúde de Manaus, Marinélia
Ferreira, afirma que a malária, por ser uma doença
endêmica, é muitas vezes banalizada pela
população. “Muitas pessoas vêm com orgulho já
ter uma, duas, 10, 15, 20 vezes o agravo. Quanto
mais infecções a pessoa tem, a possibilidade de
agravar é muito maior”.

A malária tem cura, mas pode evoluir para
formas graves em poucos dias se não for
diagnosticada e tratada corretamente. O
tratamento está disponível no Sistema Único de
Saúde (SUS), mas muitas pessoas abandonam o
tratamento porque sentem melhora nos sintomas
nos primeiros dias de remédio.

A pandemia do novo coronavírus afetou o
controle da malária no Brasil, visto que as ações
de controle da malária dependem das Unidades
Básicas de Saúde. Marinélia lembra que o agente
de saúde precisa entrar na casa das pessoas, fazer
o teste, orientar os moradores. “Essa atividade
nós tivemos que reduzir, pelo próprio risco do
morador como também do agente”.

O infectologista Marcus Lacerda afirma que
houve um número de casos reprimidos de pessoas
que estavam infectadas e que não receberam o
tratamento. “Mas a malária mostra o seu impacto
muito tempo depois. A gente tem visto vários locais
na Amazônia onde o número de casos aumentou
muito. A gente, obviamente, não pode atribuir
claramente à pandemia, mas é preciso lembrar
que no Brasil os mesmos profissionais têm que se
dividir entre controle de várias doenças”, explica.
O infectologista ainda reforça que as novas
doenças, como a covid-19, não eliminam as
doenças antigas, como a malária. “É preciso que
a gente tenha uma visão estratégia do quanto que
a gente precisa avançar no controle de doenças
tão antigas, para que a gente tenha a energia e
esforços coletivos para controlar novas doenças”.

O Caminhos da Reportagem é neste domingo,
dia 18/03, às 20h.
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Malária é uma das doenças parasitárias mais antigas do mundo - TV Brasil/Reprodução

A pandemia do novo coronavírus afetou o controle da malária no Brasil - TV Brasil/Reprodução
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PANDEMIA DIMINUI PELA METADE
TRANSPLANTES DE CÓRNEA NO PAÍS

 Desde o início da pandemia de covid-19
no Brasil, em março de 2020, o transplante de
córnea é um dos mais afetados no país. Dados
apresentados pela Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos (ABTO) apontam que
em 2020 este tipo de cirurgia caiu praticamente
pela metade. Naquele ano, o país registrou 7,1
mil transplantes de córnea ante 14,9 mil em
2019.

No ano passado, o levantamento da
associação revela que o procedimento
continuou 16% abaixo da pré-pandemia com
12,7 mil brasileiros transplantados. Com o
número de captações e transplantes em queda,
a instituição informa que a fila de espera para
o transplante cresceu 80%. No final de 2019,
eram 10,7 mil inscritos, já em dezembro de 2021
eram 18,8 mil pessoas à espera do transplante.

A professora, Tatiana Lima, de 42 anos, é
uma das pacientes que aguarda sua vez na fila.
Segundo ela, a fila costuma andar um pouco
mais rápido, mas por causa da pandemia, o
ritmo de cirurgias está mais lento. Após, três
anos de espera, ela conta que já fez todos os
exames pré-operatórios exigidos pelo médico
e que pode ser chamada a qualquer momento
para realizar o transplante em um dos olhos,
em Brasília. “Este será meu segundo
transplante. O primeiro, nos dois olhos, foi feito
há 30 anos, em Goiânia, quando eu ainda era
adolescente. Com o passar dos anos minha
visão esquerda foi piorando. Por causa do
ceratocone, uma das córneas voltou a ficar fina
e, por isso, o novo transplante”, explicou.

A córnea é um tecido transparente que fica
localizado na parte frontal do olho. Tal como
em uma máquina fotográfica ela é a primeira
lente por onde a luz penetra e, por isso, precisa
ter total transparência para que a luz atravesse
todo o olho até a parte posterior, onde a imagem
é decodificada. Uma córnea doente, acometida,
por exemplo, por ceratocone, doenças
congênitas, distrofias de córnea e cicatrizes pós
trauma, perdem essa transparência e a visão
fica prejudicada. Após se esgotarem as outras
alternativas de tratamento, o transplante
geralmente é indicado para a reabilitar a visão
do paciente.
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Fila de espera para o transplante cresceu 80%

Doação
O procedimento é simples e deve ser

autorizado pela família. Por isso, é importante
que quem deseja ser doador de córnea, avise
os familiares sobre a sua decisão. A captação
da córnea doadora é feita em poucas horas após

a morte do paciente e fica imperceptível para
família do doador.

Quem não pode doar
Pessoas que tiveram linfomas ativos e

leucemias, hepatites B e/ou C, HIV (AIDS),
infecção generalizada, endocardite bacteriana,

raiva, ou algumas doenças em atividade como
sífilis ativa e leptospirose. Já os casos de
pacientes que realizaram cirurgias nos olhos,
ou que tenham miopia, hipermetropia e
astigmatismo não são impedimento para a
doação. Edição: Maria Claudia
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ITAPERUNA: SECRETARIA DE AGRICULTURA
LANÇA O PROGRAMA ‘TERRA TOMBADA’

 Em Itaperuna, a Secretaria Municipal de
Agricultura lançou o programa “Terra Tombada”,
que visa atender às necessidades do pequeno
agricultor, ajudando-o a preparar o solo para o
plantio.  Há poucos meses à frente da pasta, o
secretário Municipal de Agricultura José Maria
Guimarães já vem planejando uma série de
melhorias, a fim de beneficiar o homem do campo.

“A Secretaria Municipal de Agricultura vai
disponibilizar o maquinário adequado e profissional
qualificado, para a realização dos serviços de
aração. E quem será beneficiado é o pequeno
produtor, que desejar preparar o solo para o plantio
em uma área de até 10 hectares”, explica o
secretário.

O secretário ainda mencionou um dos objetivos
do programa e fez um agradecimento especial ao
prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o
Alfredão.

“Dentre os objetivos do nosso programa,
precisamos fortalecer o homem do campo e criar
melhores condições de trabalho. Dessa forma, será
possível aumentar a produção e fomentar a
economia municipal. Aproveito a ocasião para
agradecer ao prefeito Alfredão, que confia em
nosso trabalho. Toda a equipe da Agricultura já
aderiu à nossa filosofia de trabalho e vamos buscar
atender aos produtores rurais da melhor forma
possível. Tudo aquilo que estiver ao nosso alcance
será feito. Vamos trabalhar diariamente buscando
alternativas para melhor atender ao homem do
campo”, finaliza José Maria.

A Secretaria Municipal de Agricultura informa
que outros projetos estão sendo planejados,
objetivando oferecer outras melhorias mais, aos
produtores rurais do município itaperunense.

Com informações: DECOM/Itaperuna/RJ

Secretaria Municipal de Agricultura lançou o programa “Terra Tombada”,
que visa atender às necessidades do pequeno agricultor, ajudando-o a preparar o solo para o plantio
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