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MAIS DA METADE
DAS CIDADES

DO ESTADO DO RIO
ESTÁ SEM

REGISTROS DE ÓBITOS
POR COVID-19

ANTT SUSPENDE OPERAÇÕES DE
LINHAS DE ÔNIBUS DA ITAPEMIRIM
 A ANTT (Agência Nacional de Transportes

Terrestres) suspendeu todas as linhas de operação
do Grupo do Itapemirim, por conta de “dificuldades
operacionais do transporte rodoviário de
passageiros da empresa”, informou a agência em
nota. A agência ressalta, porém, que a
transportadora poderá realizar viagens já vendidas
por até trinta dias após a publicação dessa decisão.
Em janeiro, a Viação teve cerca de 60 ônibus
apreendidos, por decisão da Justiça, por conta de
sua dificuldade financeira, atendendo a pedido
de um credor. À época, porém, a empresa
disse que a medida não atrapalharia o
atendimento aos passageiros, já que a maioria
dos veículos apreendidos já estavam fora de
linha. PÁGINA 4
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Medida foi justificada por “dificuldades operacionais do transporte rodoviário de passageiros da empresa”

TURISMO RURAL EM ITAPERUNA
 Em Itaperuna, aconteceu mais um

treinamento promovido através da parceria
entre a Secretaria Municipal de Agricultura,
SENAR-Rio (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural) e Sindicato Rural. O
Treinamento Turismo Rural - Oportunidades e
Negócios foi realizado na última semana, na
Secretaria de Agricultura de Itaperuna. Esta
foi a primeira de três etapas, que ainda terá o
treinamento "Acolhida no Meio Rural" e por
fim, uma consultoria individual na propriedade
de cada participante, onde o instrutor estará in
loco, direcionando o participante, conforme a
realidade de cada um. PÁGINA 6

Parcerias proporcionam treinamento de turismo rural em Itaperuna
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O ITAPERUNENSE

MAIS DA METADE DAS CIDADES DO RIO
ESTÁ SEM REGISTROS DE ÓBITOS POR COVID-19

 O estado registra queda no número de óbitos por Covid-
19 desde o início do ano. Levantamento feito pela Secretaria
de Estado de Saúde (SES) mostra que, entre 1º e 18 de abril,
47 municípios não registraram mortes pela doença. Além disso,
entre os meses de fevereiro e março, quando foram notificados
no estado 1.719 e 390 óbitos, respectivamente, a queda no
percentual do número de mortes foi de 77,3%.

Entre as cidades que não notificaram óbitos por Covid-19,
estão Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Piraí,
Barra Mansa, Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo,
Carapebus, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian,
Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim,
Iguaba Grande, Italva, Laje do Muriaé, Macuco, Mendes,
Miguel Pereira, Miracema, Nilópolis, Paracambi, Paraíba do
Sul, Paraty, Paty do Alferes, Pinheiral, Porciúncula, Porto Real,
Quatis, Quissamã, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Rio

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

CANCELAMENTO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO

das Ostras, Santa Maria Madalena, São Fidélis, São José de
Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro D’Aldeia, São
Sebastião do Alto, Sapucaia, Sumidouro, Tanguá, Trajano de
Moraes, Valença e Vassouras.

- Esse resultado é consequência da vacinação no estado
do Rio de Janeiro, que já atingiu 86% de toda a população
fluminense com 12 anos ou mais imunizada com a primeira e a
segunda doses. O último Mapa de Risco para Covid-19 mostra
que óbitos e internações reduziram, e o estado segue em risco
muito baixo para a doença – ressalta a coordenadora de
Informações e Saúde da SES, Luciane Velasque.

A SES ressalta que muitos casos são notificados após a
data do óbito. Por essa razão, desde o início da pandemia,
recomenda-se que a análise das informações seja feita pela
data de ocorrência da morte; e não pela data de registro no
sistema.

De acordo com a última atualização, referente à 77ª edição
do Mapa de Risco da Covid-19, divulgada na quinta-feira (14/
04), pela sexta semana consecutiva o estado está em bandeira
verde, de risco muito baixo para Covid-19. A análise compara
a 14ª semana epidemiológica (SE 14) deste ano, de 3 a 9 de
abril, com a décima segunda semana (SE 12), de 20 a 26 de
março.

- Mesmo diante desse cenário de queda sustentada,
precisamos que a população não se descuide da vacinação.
As pessoas que ainda não receberam a 2ª dose ou dose de
reforço devem retornar aos postos de saúde para completar o
esquema vacinal. Além disso, os idosos com 80 anos ou mais
devem receber a dose adicional de reforço - alerta o secretário
de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Acima, o mapa com os municípios que não registraram
óbitos em abril de 2022

NOVA DATA SERÁ REMARCADA COM DEVIDA PUBLICIDADE

AO TODO, 47 CIDADES DE
DIFERENTES REGIÕES
NÃO CONTABILIZARAM
ÓBITOS PELA DOENÇA

DESDE O INÍCIO DE ABRIL



PÁGINA 323 DE ABRIL DE 2022 O ITAPERUNENSE

GOVERNO VAI DISPONIBILIZAR R$ 80 MILHÕES
PARA PROJETOS DE ENERGIA SOLAR NO ESTADO

 O governo do estado vai disponibilizar R$ 80 milhões para
subsidiar projetos de energia solar e alavancar investimentos do
setor, inserindo o estado na rota da geração de energia limpa. Os
recursos ficarão em um fundo que está sendo estruturado pela
AgeRio e, além de beneficiar produtores rurais, escolas, hospitais
e casas populares, poderão ser utilizados no programa de
revitalização dos condomínios industriais que será lançado em
breve pelo governo.

A iniciativa foi acertada em reunião da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
com representantes da Associação Brasileira de Energia Solar
(Absolar), das concessionárias Light, Enel e Energisa, da Codin e
AgeRio, além de empresários do setor. Desde 2012, a geração
própria de energia solar já proporcionou ao Rio de Janeiro a atração
de aproximadamente R$ 1,9 bilhão em investimentos, geração de
mais de 10,2 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 451
milhões aos cofres públicos.

– Estimular a geração de energia solar faz parte do nosso
compromisso com o desenvolvimento sustentável do Estado do
Rio, que tem vocação para se tornar referência na transição
energética do país para uma matriz mais diversificada e limpa.
Além dos benefícios ambientais, a energia solar é barata e gera
economia, empregos e renda para a população – afirma o
governador Cláudio Castro.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cássio
Coelho, colocar o estado na rota da energia limpa e da transição
energética é da maior importância para a atração de novos
investimentos:

– Estamos fazendo um esforço grande para atrair novos
investimentos e energias renováveis, e a energia solar é
fundamental para isso. Estamos com uma demanda crescente de

Governo do Rio vai disponibilizar R$ 80 milhões para projetos de energia solar no Estado
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EXPORTAÇÕES DO RIO DE JANEIRO
CRESCERAM 44% NO ANO PASSADO

 As exportações do Estado do Rio cresceram 44%
em 2021, alcançando US$ 23,2 bilhões em embarques para
o exterior. Os municípios de Duque de Caxias (US$ 15,3
bilhões) e Nova Iguaçu (US$ 3,5 bilhões), e as regiões
Norte (US$ 2,1 bilhões) e Sul fluminense (US$ 1,5 bilhão)
apresentaram os melhores resultados, de acordo com o
boletim Rio Exporta, da Firjan. A China foi o melhor
parceiro comercial do Rio de Janeiro.

O estudo mostra também que as importações no ano
passado cresceram 21% (US$ 13,2 bilhões). Com o
resultado, o estado apresentou uma corrente de comércio
de US$ 36,5 bilhões, um crescimento de 38% frente ao
ano de 2020. Este cenário refletiu um saldo comercial
superavitário de US$ 10 bilhões.

– Os números positivos que o estado apresenta hoje
são um reflexo da melhoria que alcançamos no cenário
econômico e se traduzem em emprego, renda e qualidade
de vida  para  a  população.  Também indicam
competitividade, confiança do empresariado, credibilidade
internacional e aquecimento da atividade econômica. São
resultados dos esforços do governo que, graças a uma
gestão responsável, eficiente e planejada, deu início a um
ciclo virtuoso para o Rio de Janeiro – afirma o governador
Cláudio Castro.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais, Cássio Coelho, a
perspectiva para os próximos anos é ainda mais positiva:

– Com os investimentos do PactoRJ, teremos um
crescimento da infraestrutura logística do estado e maior
diversificação e sofisticação da pauta de exportações, com
as novas indústr ias  e  empreendimentos  que es tão
chegando. Além disso, estruturas como os portos do Açu,
Itaguaí e Rio tornam o estado ainda mais estratégico para
as exportações nacionais – avalia o secretário.

Destaque entre as regiões - De acordo com o estudo
da Firjan, no acumulado anual de 2021 as exportações das
empresas localizadas em Duque de Caxias e região tiveram
a China como principal destino. Entre os produtos
exportados,  as vendas de óleos brutos de petróleo
corresponderam a 87% da pauta exportadora.

A região de Nova Iguaçu teve um incremento de 70%
dos seus embarques, enquanto em Itaguaí esse percentual
aumentou em 71%. Quanto aos destinos, a China foi o
principal parceiro comercial, com crescimento de 71% nas
vendas.

O Norte Fluminense teve um crescimento de 35% nas
exportações, sendo o mercado indiano o principal destino
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empresas e empreendimentos vindo para o Rio de Janeiro e que
podem ser beneficiados com a redução de custos que a energia
solar oferece – diz o secretário.

Segundo o presidente executivo da Absolar, Rodrigo Sauaia, o
setor está otimista com a parceria com o governo do estado para
a ampliação do acesso e uso da tecnologia fotovoltaica no estado.

Segundo dados da Absolar, o Estado do Rio possui, atualmente,

342,8 megawatts (MW) em operação de energia solar nas
residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios
públicos. A região possui 41.389 conexões operacionais,
espalhadas pelos 92 municípios do estado. Atualmente, são
48.930 consumidores de energia elétrica que já contam com
redução na conta de luz, maior autonomia e confiabilidade
elétrica.

dos embarques da região, principalmente de óleos brutos
de petróleo. Dentro da região, o município de São João da
Barra se destacou, com crescimento de 104%, totalizando
59% de participação regional das exportações.

O Sul Fluminense, por sua vez, teve destaque nas exportações
pelo avanço das vendas para o exterior das montadoras de
veículos localizadas em Resende e produtos laminados planos,
de ferro ou aço, produzidos em Volta Redonda.

Exportações do Rio de Janeiro cresceram 44% no ano passado
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ANTT SUSPENDE OPERAÇÕES DE
LINHAS DE ÔNIBUS DA ITAPEMIRIM

 A ANTT (Agência Nacional de Transportes
Terrestres) suspendeu todas as linhas de operação
do Grupo do Itapemirim, por conta de “dificuldades
operacionais do transporte rodoviário de
passageiros da empresa”, informou a agência em
nota, nesta quarta-feira (20).

A agência ressalta, porém, que a
transportadora poderá realizar viagens já vendidas
por até trinta dias após a publicação dessa decisão.

“Essa medida visa assegurar a segurança dos
usuários e manter a adequada prestação de serviço
de passageiros. A Itapemirim deverá observar os
direitos dos passageiros, inclusive com o reembolso
de passagens, quando solicitado, ou então
remanejamento para outras empresas”, informou
a ANTT.

Em janeiro, a Viação teve cerca de 60 ônibus
apreendidos, por decisão da Justiça, por conta de
sua dificuldade financeira, atendendo a pedido de
um credor.

À época, porém, a empresa disse que a medida
não atrapalharia o atendimento aos passageiros,
já que a maioria dos veículos apreendidos já
estavam fora de linha.

As dívidas da Itapemirim com credores
ultrapassam R$ 253 milhões. Além disso, ainda
há o valor superior a R$ 2 bilhões em dívidas
fiscais com a União, segundo dados divulgados
em no relatório da administradora.

O Grupo também está sendo questionado na
Justiça por utilizar dinheiro de credores para
investir na Itapemirim Transporte Aéreos, que
operou de junho do ano passado até dezembro,
quando suspendeu suas operações, deixando
passageiros sem atendimento nos aeroportos às
vésperas do Natal.

O processo vai até 29 de abril, com oportunidades para preenchimento em 34 departamentos e unidades

Medida foi justificada por “dificuldades operacionais do transporte rodoviário de passageiros da empresa”
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FAETEC ABRE MAIS DE 700 VAGAS
ESTÁGIO PARA ENSINO SUPERIOR
 Ótima oportunidade para aqueles que

desejam estagiar na maior rede pública
educacional do estado. A Fundação de Apoio à
Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação
(Secti), abre processo de Estágio Curricular
Obrigatório Supervisionado para estudantes de
cursos superiores de instituições conveniadas com
a Rede. São 717 vagas para preenchimento em
34 departamentos e unidades da Faetec.

O processo se manterá aberto até o dia 29 de
abril pelo endereço eletrônico:
www.faetec.rj.gov.br/divest. Esse estágio é
voltado para instituições educacionais externas e
que mantém convênio de concessão de estágio
com a Rede. As oportunidades são para diferentes
profissões, unidades e departamentos. O seguro
do aluno será de responsabilidade da instituição à
qual o aluno esteja matriculado.

Para atender a Educação Infantil, na creche
Casa da Criança, localizada em Quintino, há vagas
para estágio em Pedagogia; já no Instituto
Superior de Educação do Rio de janeiro (Iserj) e
nas Faculdades Tecnológicas do Rio de Janeiro
(Faeterjs), estão entre as opções cursos como de
Administração, Direito, Música e Biblioteconomia.
Nas escolas técnicas estaduais, a oferta é ainda
maior com oportunidades nas formações de
Eletrônica, Games, Psicológica, Informática e
diversas Engenharias, entre outras.

Para o presidente da Faetec, Iranildo Campos,
o estágio é a porta de entrada na profissão de
qualquer recém-formado.

– Ao todo, são oferecidas 45 opções de estágios
profissionais. Este é o primeiro passo para quem
deseja iniciar a carreira. Além disso, é uma
oportunidade bastante interessante que a Faetec
oferece neste momento quando o mercado de
trabalho se recupera após a retração provocada
pela pandemia – afirmou o presidente.

Dentre as regras do edital, está previsto que o
número de vagas será ocupado por ordem de
inscrição e os documentos (identidade, C.P.F.,
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comprovante de residência e apólice de seguro)
deverão ser digitalizados ou fotografados e
anexados em arquivo à ficha cadastral.

Após a inscrição, o candidato receberá e-mail

da Divisão de Estágio (Divest) comunicando a
disponibilidade da vaga no local solicitado. Caso
positivo, receberá neste ato, formulário contendo
o quadro de horário, para comparecimento e

preenchimento junto à unidade onde realizará o
estágio. Para os selecionados, as atividades terão
início dia 21 deste mês e se encerrarão em 30 de
agosto. O estágio não será remunerado.
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ITAPERUNA: ASSISTÊNCIA SOCIAL INICIA AULAS
DO CURSO DE CONFECÇÃO EM BOA VENTURA
 Em Itaperuna, a Secretaria Municipal de

Assistência Social, Trabalho e Habitação já
iniciou as aulas do curso de confecção (gratuito),
no distrito de Boa Ventura.

O curso é fruto de uma parceria entre a
Secretaria Municipal de Assistência Social com
a empresa VestSurf e a Liga Empreendedora
de Moda (Le Moda), uma excelente
oportunidade para aqueles que desejam
aprender uma nova profissão.

De acordo com Olliver Trajano, secretário
Municipal de Assistência Social, Trabalho e
Habitação, os alunos irão receber os certificados
do Instituto Federal Fluminense - IFF.

“Na semana passada tivemos a primeira aula
do curso de confecção em Boa Ventura. Com
a presença do nosso amigo Felipe, diretor do
Instituto Federal Fluminense, que garantiu a
certificação dos alunos através do Instituto. É
um importante passo para nosso projeto,
capacitar a população para o mercado de
trabalho”, reforça.

O secretário ainda mencionou que o trabalho
de capacitação é uma das prioridades do
prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues,
Alfredão.

“Esse trabalho de capacitação é uma
prioridade da gestão do nosso prefeito Alfredão
e, com essa importante parceria do IFF
Itaperuna, novos horizontes foram traçados e
muita coisa boa vem por aí. Agradeço a
dedicação de toda equipe e a parceria do IFF
Itaperuna, por esse trabalho que muda a vida
das pessoas em nossa cidade”, finaliza Olliver.

O curso terá a duração de três meses e,
dentre os objetivos do curso, proporcionar aos
moradores do distrito de Boa Ventura a
oportunidade de se capacitarem na área de
confecção, voltado às indústrias têxtil do
município.

Com informações: DECOM/Itaperuna/
RJ
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Assistência Social de Itaperuna inicia aulas do curso de confecção no distrito de Boa Ventura
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TURISMO RURAL EM ITAPERUNA
 Em Itaperuna, aconteceu mais um

treinamento promovido através da parceria
entre a Secretaria Municipal de Agricultura,
SENAR-Rio (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural) e Sindicato Rural. O
Treinamento Turismo Rural - Oportunidades e
Negócios foi realizado na última semana, na
Secretaria de Agricultura de Itaperuna.

Esta foi a primeira de três etapas, que ainda
terá o treinamento "Acolhida no Meio Rural" e
por fim, uma consultoria individual na
propriedade de cada participante, onde o
instrutor estará in loco, direcionando o
participante, conforme a realidade de cada um.

De acordo com Lúcio Boechat, técnico da
Secretaria Municipal de Agricultura, as
parcerias realizadas na atual administração
municipal, vem gerando bons frutos.

"Mais uma vez o SENAR-Rio proporciona
ao produtor rural de Itaperuna, treinamentos
didáticos adequando à realidade de cada um.
Isso só é possível devido a rigorosa seleção e
treinamento de seus instrutores, e a Secretaria
de Agricultura preza por esta parceria. A atual
administração vem trabalhando em busca de
parceiros, visando trazer cursos e treinamentos
para o nosso homem do campo. Nós só temos
a agradecer ao SENAR-Rio e o Sindicato Rural,
assim como todos os técnicos da Secretaria de
Agricultura, que vem trabalhando dia a dia pelos
produtores do município”, comenta Lúcio.

Em quase um ano e meio da atual
administração municipal, os produtores rurais
do município receberam inúmeros cursos e
treinamentos, gratuitos. Já foram realizados no
município cursos de ‘Higiene na Ordenha’;
‘Ferrageamento e Casqueamento em Equinos’;
‘Avicultura de Postura/Galinha Caipira’;
‘Derivados do Leite’; 'Manejo Sanitário e
Aplicação de Medicamento Bovino';
'Alimentação de Verão/Bovino de Corte'; Parcerias proporcionam treinamento de turismo rural em Itaperuna
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'Monitoria da Qualidade do Leite'; ‘Apicultura
Básica’; ‘Meliponicultura’; e muitos outros mais.

Segundo José Maria Guimarães, secretário
Municipal de Agricultura, o prefeito Alfredo
Paulo Marques Rodrigues, Alfredão, determinou
especial atenção junto aos produtores do
município.

“O prefeito Alfredão determinou especial

atenção junto aos nossos produtores, atendendo
suas demandas na medida do possível. Temos
recuperado muitas estradas vicinais,
proporcionamos cursos e treinamentos com os
nossos parceiros, bem como estamos atendendo
às demandas que surgem no dia a dia da
Secretaria. Tudo aquilo que estiver ao nosso
alcance, será realizado em benefício dos nossos

produtores”, finaliza José Maria.
Outras informações sobre o Treinamento

Turismo Rural - Oportunidades e Negócios, e
demais cursos, podem ser obtidas através do
WhatsApp (22) 9 9211-4949, com Lúcio Boechat,
técnico da Secretaria Municipal de Agricultura.

Com informações: DECOM/Itaperuna/
RJ


