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PÁGINA 8

MONTANHAS CAPIXABAS CONQUISTAM
TURISTAS DO INTERIOR DO ESTADO DO RJ
 As Montanhas Capixabas são o destino de

milhares de turistas do interior do Estado do
Rio de Janeiro, que buscam lugares
paradisíacos, tranquilidade, ar puro e uma
gastronomia sensacional, além de preços
acessíveis, proporcionando o passeio dos
sonhos, que cabe em todos os bolsos. A
funcionária pública Graciella Esposti visita a
região da Pedra Azul (Domingos Martins) há
sete anos, local ideal para quem busca estar
em contato com a natureza. PÁGINA 3

A Rota do Lagarto é um dos locais mais encantadores da região

RJ: PM FIRMA
PARCERIA COM UBER

PARA COMBATER
AÇÕES CRIMINOSAS

PÁGINA 7
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GANHA A CENTRAL DE LIBRASGANHA A CENTRAL DE LIBRASGANHA A CENTRAL DE LIBRASGANHA A CENTRAL DE LIBRASGANHA A CENTRAL DE LIBRAS
 Em Itaperuna, o prefeito Alfredo Paulo

Marques Rodrigues, Alfredão, participou da
solenidade de inauguração da Central de Libras,
realizada na última terça-feira, 26.  A Central de
Libras, novo equipamento da Secretaria Municipal
de Assistência Social, Trabalho e Habitação; é
voltada para criação de políticas públicas, além
de suporte aos os surdos da cidade. Dentre os
objetivos do espaço, promover acessibilidade no
âmbito municipal aos cidadãos surdos, que
necessitam de apoio linguístico para acessar os
espaços públicos e os serviços oferecidos pelo
município. PÁGINA 4

A Central de Libras é voltada para criação de políticas públicas, além de suporte aos surdos da cidade

FO
TO

: R
EP

RO
DU

ÇÃ
O 

DA
 IN

TE
RN

ET



PÁGINA 230 DE ABRIL DE 2022 O ITAPERUNENSE

PECLY & GARCIA LTDA-ME  CNPJ Nº 02.441.744/0001-77
Rua José de Freitas nº 43 - Centro - Cep.: 28.300.000 - Itaperuna/RJ - TEL:(22) 99948-1737  E-

mail: oitaperunense@yahoo.com
EDITOR/DIRETOR: ANDRÉ GARCIA
FILIADO A ADJORI - ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES DE JORNAIS DO INTERIOR DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO.
* A DIREÇÃO DA EMPRESA NÃO SE RESPONSABILIZA PELOS CONCEITOS E OPINIÕES

EMITIDOS, ATRAVÉS DE ARTIGOS E CRÔNICAS PUBLICADOS NESTE JORNAL, QUE NÃO SEJAM
DA EDITORIA DO ÓRGÃO.

O ITAPERUNENSE

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

NOVA DATA SERÁ REMARCADA COM DEVIDA PUBLICIDADE

GOVERNO INCLUI CONTRACEPTIVOS
INJETÁVEIS MENSAIS NA LISTA DO SUS

 O Ministério da Saúde incluiu
contraceptivos injetáveis de aplicação mensal na
lista de medicamentos oferecidos pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). A portaria foi publicada
na quinta-feira (28) no Diário Oficial da União.

O documento prevê a disponibilidade de
contraceptivos de acetato de medroxiprogesterona
e o cipionato de estradiol, o algestona acetofenida
e o enantato de estradiol.

A incorporação dos contraceptivos foi uma
recomendação da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único
de Saúde (Conitec).

Segundo documento, as áreas técnicas terão
um prazo máximo de 180 dias para efetivar a
oferta dos contraceptivos às mulheres que
procurarem o SUS.

Contraceptivos
O SUS disponibiliza diversos métodos

contraceptivos. Entre eles, o diafragma e os
preservativos, feminino e masculino.

Além das opções hormonais, há também o
chamado DIU de cobre, dispositivo intrauterino
em forma de T, colocado dentro do útero, que
libera uma pequena quantidade de cobre para
impedir que os espermatozoides fertilizem os
óvulos.

O DIU é considerado um contraceptivo de
longa duração, podendo permanecer por até 10
anos no útero.

Área técnica terá 180 dias para ofertar contraceptivos às mulheres

FO
TO

: R
EP

RO
DU

ÇÃ
O 

DA
 IN

TE
RN

ET

CONGRESSO APROVA TRANSFERÊNCIA
DE R$ 7,7 BI A ESTADOS E MUNICÍPIOS
 O Congresso aprovou na quinta-feira (28) um projeto de lei

que abre um crédito especial de R$ 7,676 bilhões para transferência
para estados e municípios. Os recursos são oriundos dos leilões
dos  volumes excedentes da cessão onerosa da Petrobras em áreas
do pré-sal. A proposta segue para sanção presidencial.

Do total de recursos, R$ 3,489 bilhões serão destinados a estados
e R$ 3,489 bilhões aos municípios. Os R$ 698 milhões restantes
serão repassados aos estados produtores, que fazem fronteira com
a área das jazidas.

A legislação limita a aplicação dos recursos recebidos por estados
e municípios para despesas previdenciárias ou de investimentos.
As despesas previdenciárias não se limitam ao ente, mas também
a todas as pessoas jurídicas de direito público e privado integrantes
de sua administração direta ou indireta.

Os investimentos ficam condicionados à reserva para pagamento
de despesas com fundos previdenciários e contribuições sociais,
além do pagamento do parcelamento de débitos previdenciários
até o final do mandato do prefeito ou do governador.

Recursos são oriundos de leilões da Petrobras
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MONTANHAS CAPIXABAS CONQUISTAM
TURISTAS DO INTERIOR DO ESTADO DO RJ

 As Montanhas Capixabas são o destino de
milhares de turistas do interior do Estado do Rio
de Janeiro, que buscam lugares paradisíacos,
tranquilidade, ar puro e uma gastronomia
sensacional, além de preços acessíveis,
proporcionando o passeio dos sonhos, que cabe
em todos os bolsos.

A funcionária pública Graciella Esposti visita
a região da Pedra Azul (Domingos Martins) há
sete anos, local ideal para quem busca estar em
contato com a natureza.

“Eu e meu marido visitamos a região desde
que nos casamos, há sete anos. É uma região
agradabilíssima, com lugares incríveis a explorar.
Além disso, a gastronomia é sensacional, e o povo
capixaba, muito hospitaleiro. Este ano, estamos
apresentando a região para o nosso filho Théo,
de três aninhos; e ele também está adorando. Já
até falou em se mudar para cá”, brinca Graciella.

Morador de Campos dos Goytacazes, o
médico Flávio Cunha é outro turista que se
apaixonou pelas Montanhas Capixabas.

“O local é incrível e completamente acessível,
com boas estradas e muito bem sinalizadas; passeio
perfeito para quem gosta de viajar com familiares
e amigos. As trilhas do Parque Estadual da Pedra
Azul, bem como inúmeros pontos da Rota do
Lagarto, são minhas sugestões para todos aqueles
que desejam conhecer melhor a região. Um passeio
que vale à pena”, recomenda o médico.

Quem também declarou sua paixão pela região
foi o comerciante Geraldo Martins, residente em
Santo Antônio de Pádua.

“Conheci a região recentemente e já me
apaixonei. São muitas trilhas, cachoeiras e
montanhas de tirar o fôlego. Já estou fazendo
planos para retornar novamente e, se possível,
levar alguns amigos também. O interior do Estado
do Rio, principalmente a Região Noroeste, vem
se apaixonando pela cidade de Domingos Martins
e toda aquela região”, finaliza o comerciante.

DOMINGOS MARTINS
Quem pensa que o Espírito Santo é apenas

destino para quem procura praias, provavelmente
ainda não ouviu falar de Domingos Martins, uma
cidade colonizada por imigrantes alemães e
italianos, repleta de atrativos. O município preserva
sua cultura européia e se destaca no circuito
turístico com suas festas folclóricas, gastronomia

Antônio Leonardo Vaccari desenvolveu uma massa especial
para o famoso Pão de Antônio, artesanal e com fermentação natural

inconfundível e pelas diversas belezas naturais.
O distrito de Pedra Azul, por exemplo, é repleto
de atrações, com restaurantes, parques com
piscinas naturais, cachoeiras e muito mais. O nome
Pedra Azul é devido à formação rochosa, com
quase dois mil metros de altura e, as cores, variam
conforme a luz solar. A área no entorno da pedra
foi transformada em Parque Estadual.

HOSPEDAGEM
São muitas as possibilidades de pousadas e

hotéis, que cabem em todos os bolsos. Um dos
locais mais conhecidos e com atrações todos os
dias é o Hotel Fazenda China Park. Teleférico,
centro termal, parque aquático, tirolesa, arvorismo,
espaço kids, centro de treinamento e muito mais,
são algumas das muitas atrações deste espaço.
O China Park está localizado na BR 262, km 72,
Victor Hugo, Domingos Martins/ES. Contatos:
www.hotelfazendachinapark.com.br | Telefone
(027) 9 9793-2875 WhatsApp, falar com Gurgel.

GASTRONOMIA
São muitas as delícias das Montanhas

Capixabas que merecem ser divulgadas e,
principalmente, degustadas. E, dentre os locais
mais procurados da região está o ‘Pão de Antônio
Bakery e Tartineria’, cujo proprietário é o simpático
Antônio Leonardo Vaccari, também guitarrista,
que desenvolveu uma massa especial para o
famoso pão artesanal com fermentação natural.
“Fazer pão, para mim, é um momento em que
minha atenção fica toda voltada ao pão. É como
quando toco guitarra, fico com a atenção toda
voltada para isso... é o meu momento de oração”,
revela Antônio. O espaço está localizado na Rua
da Caixa D'água, 24, Vivendas (Aracê, Pedra
Azul, Domingos Martins/ES). Contatos:
@paodeantonio | (27) 9 9791-1513 / 9 9816-6048.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA E TURISMO

A Secretaria é responsável pelo planejamento,
elaboração e acompanhamento de políticas e
estratégias de desenvolvimento da atividade
turística e da cultura no município de Domingos
Martins. O endereço é Rua Senador Jefferson
de Aguiar, 275, Centro, Domingos Martins/ES.
Contatos: turismo@domingosmartins.es.gov.br |
(27) 3268-1471 / 9 9971-7410.

Informação e fotos: Comuniqque |
www.comuniqque.com.br

A Rota do Lagarto é um dos locais mais encantadores da região A funcionária pública Graciella Esposti visita a região da Pedra Azul há sete anos

Um dos locais mais conhecidos da região e com
atrações todos os dias é o Hotel Fazenda China Park
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ACESSIBILIDADE: ITAPERUNA
GANHA A CENTRAL DE LIBRAS

 Em Itaperuna, o prefeito Alfredo Paulo
Marques Rodrigues, Alfredão, participou da
solenidade de inauguração da Central de Libras,
realizada na última terça-feira, 26.

A Central de Libras, novo equipamento da
Secretaria Municipal de Assistência Social,
Trabalho e Habitação; é voltada para criação de
políticas públicas, além de suporte aos os surdos
da cidade. Dentre os objetivos do espaço,
promover acessibilidade no âmbito municipal aos
cidadãos surdos, que necessitam de apoio
linguístico para acessar os espaços públicos e os
serviços oferecidos pelo município.

O solicitante ou seu representante só precisará
ir até a Central, agendar a presença do intérprete
no local do serviço necessário para tradução.
Estão disponíveis serviços para consultas médicas,
Detran, agências bancárias e todas demandas que
forem necessárias para o avanço da inclusão.

De acordo com o prefeito Alfredão, a Central
de Libras é uma conquista de todo o município.
“Eu entendo que a Central de Libras é uma
conquista de todos, nosso município vem
trabalhando fortemente, buscando melhorias para
a nossa cidade. E atender a essa parcela da nossa
população era um sonho, que está sendo realizado.
Nossa administração tem um compromisso com
o social e em nome do secretário Olliver,
parabenizo a todos por esse importante projeto”,
diz Alfredão.

Olliver Trajano, secretário Municipal de
Assistência Social, Trabalho e Habitação, disse
que esta data entrará para a história do município.
“Hoje foi um dia muito importante para a história
da nossa cidade! Aconteceu a inauguração da
Central de Libras que tem como objetivo oferecer
suporte 24 horas, para a comunidade surda de
Itaperuna. Gostaria de parabenizar o vereador
Jeffinho Boa Ventura pela autoria da Lei Nº 974/
2021, que pauta a criação deste espaço, que é
prioritário para a construção de uma cidade mais
justa e inclusiva”, diz o secretário.

A Central de Libras é voltada para criação de políticas públicas, além de suporte aos surdos da cidade
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Olliver aproveitou a oportunidade a fim de
agradecer outras personalidades. “Aproveito o
ensejo a fim de agradecer o Paulo Mousinho e
Willian Correa da Federação de Surdos do Rio de
Janeiro. Agradeço muito a colaboração do meu
amigo Robinho Enfermeiro, que esteve junto desde
o início deste projeto. E ao nosso prefeito Alfredão,

que tem sido incansável quando o assunto é
avanço para o nosso município. Para mim, tem
sido uma honra trabalhar ao lado de pessoas tão
comprometidas com a inclusão social, e combate
às desigualdades”, finaliza o secretário.

Também participaram da solenidade Emanuel
Medeiros (Nel), vice-prefeito; Dr. Filipe Castro,

defensor público; os vereadores Sinei Torresmo,
Jeffinho Boa Ventura, Adenilson Zacharias;
demais autoridades e convidados. A Central de
Libras funcionará na sede da Prefeitura de
Itaperuna, localizada na Rua Isabel Vieira Martins,
131, Bairro Cidade Nova.

Com informações: DECOM/Itaperuna/RJ

PREÇO DA GASOLINA CHEGA A R$ 7,27
E É O MAIS ALTO REGISTRADO PELA ANP

 O preço ao consumidor da gasolina
comum subiu pela segunda semana seguida
e atingiu o valor médio no país de R$7,270
o litro, o mais alto já registrado pela Agência
Nacional  de Petróleo,  Gás Natural  e
Biocombust íveis  (ANP).  O recorde
anterior foi verificado na semana de 13 a
19 de março, quando o combustível estava
sendo vendido a R$ 7,267, a primeira vez
acima de R$ 7.

Dados do Sistema de Levantamento de
Preços (SLP) da ANP indicam que, na
semana entre 17 e 23 de abril, a média por
região foi menor no Sul, com R$ 7,109, e
maior no Centro-Oeste, com R$ 7,440. O
maior valor encontrado para a gasolina foi
R$ 8,559 e o menor, R$ 6,190. A pesquisa
envolveu 5.235 postos de abastecimento.

Na semana anterior, o preço médio do
litro da gasolina no país estava em R$ 7,219
e, na semana de 3 a 9 de abril, em R$
7,192. O aumento verificado da segunda
para a terceira semana de abril foi de 0,7%.
Na semana anterior, o crescimento havia
sido de 0,37%.

A escalada do preço da gasolina se
acentuou no ano passado. A primeira vez
que o litro da gasolina comum passou de
R$ 5 foi em março do ano passado, quando
os postos do país cobraram, em média R$
5,484 pelo l i t ro  do combust ível .  Em
setembro do ano passado, o valor atingiu
R$ 6,078.

A pol í t ica  de  Preço de  Par idade
Internacional  (PPI)  da  Pet robras  fo i

adotada em outubro de 2016, fazendo com
que o preço dos derivados de petróleo no
país fossem calculados com base nas

variações no mercado internacional. O
valor passou, então, a ser fortemente
influenciado pelas mudanças no preço do

dólar e do barril de petróleo e sujeito a
reajustes mais frequentes, que chegaram
a ser diários. Edição: Nádia Franco

Valor sobe pela segunda semana consecutiva
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RJ: NÚMERO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS CHEGA
AO MENOR PATAMAR NO ESTADO EM 31 ANOS
 O estado do Rio de Janeiro apresentou,

no primeiro trimestre deste ano, os menores
números de homicídios dolosos dos últimos 31
anos. Entre janeiro e março de 2022, foram 760
vítimas, representando uma diminuição de 18%
quando comparado com o mesmo período do ano
passado. O indicador também registrou queda
no mês de março, de 18%.

Outros crimes contra a vida também tiveram
reduções expressivas no primeiro trimestre, como
o roubo seguido de morte (latrocínio). O indicador
caiu mais da metade em três meses no estado -
foram 14 vítimas em 2022, contra 32 em 2021.
Esse também foi o menor valor para o período
desde 1991.

A letalidade violenta - que inclui homicídio
doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo
seguido de morte e morte por intervenção de
agente do estado - recuou 23%, também o menor
valor para os três meses desde 1991. Já as mortes
por intervenção de agente do estado
apresentaram diminuição de 30% no período.

- Mais uma vez, os crimes contra a vida batem
recorde de redução, alguns apresentando o
menor resultado em mais de 30 anos. Isso é
consequência do trabalho que vem sendo
realizado pelas polícias Civil e Militar, com
reforço do Segurança Presente. Trabalhamos
para alcançar redução em todos os indicadores,
mas a vida é o bem maior e preservá-la é
prioridade do nosso governo - ressaltou o
governador Cláudio Castro.

Nos crimes contra o patrimônio, os roubos
de rua (roubo a transeunte, roubo em coletivo e
roubo de aparelho) tiveram queda de 24%,
registrando o menor valor para o trimestre desde
2006, com 14.499 casos. Os roubos de veículo e
de carga também registraram diminuição em três
meses, de, respectivamente, 16% e 5%.

- Os resultados positivos da segurança pública
estadual não são triviais. Além dos crimes contra
a vida, que estão atingindo regularmente os
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Indicador caiu 18% no trimestre. Roubos de rua, veículos e de carga também apresentaram redução

melhores números, os crimes contra o patrimônio
seguem o mesmo caminho. Os dados só
reforçam a importância de um trabalho integrado
entre as polícias - afirmou a diretora-presidente
do Instituto de Segurança Pública, Marcela
Ortiz.

Confira os principais indicadores:
- Homicídio doloso: 760 vítimas nos três

primeiros meses do ano de 2022 e 256 em março -
este foi o menor valor para o trimestre e para o
mês desde 1991. Na comparação com 2021, o
indicador registrou redução de 18% em relação ao
acumulado do ano e também em relação ao mês.

- Letalidade violenta (homicídio doloso, roubo
seguido de morte, lesão corporal seguida de
morte e morte por intervenção de agente do
estado): 1.099 vítimas nos três primeiros meses
do ano de 2022 e 386 em março - estes foram
os menores valores para o mês e para o

acumulado desde 1991. Na comparação com
2021, o indicador registrou redução de 23% em
relação ao acumulado do ano e de 21% em
relação ao mês.

- Morte por intervenção de agente do estado:
318 mortes nos três primeiros meses do ano de
2022 e 123 em março. Na comparação com 2021,
o indicador registrou redução de 30% em relação
ao acumulado do ano e de 22% em relação ao
mês.

- Roubo de carga: 1.054 casos nos três
primeiros meses do ano de 2022 e 342 em março
- este foi o menor valor para o mês e para o
acumulado desde 2013. Na comparação com
2021, o indicador registrou redução de 5% em
relação ao acumulado do ano e redução de 14%
em relação ao mês.

- Roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de
aparelho celular e roubo em coletivo): 14.499

casos nos três primeiros meses do ano de 2022
e 5.168 em março - este foi o menor valor para
o mês e para o acumulado desde 2006. Na
comparação com 2021, o indicador registrou
redução de 24% em relação ao acumulado do
ano e redução de 18% em relação ao mês.

- Roubo de veículo: 5.776 casos nos três
primeiros meses do ano de 2022 e 2.146 em
março - este foi o menor valor para o mês desde
2011 e para o acumulado desde 2012. Na
comparação com 2021, o indicador registrou
redução de 16% em relação ao acumulado do
ano e redução de 9% em relação ao mês.

Os dados divulgados pelo Instituto de
Segurança Pública (ISP) são referentes aos
registros de ocorrência lavrados nas delegacias
de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no
mês de março. Para mais informações sobre os
indicadores, acesse o site do ISP.

SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA
DIVULGA CERCA DE 970 VAGAS DE EMPREGO

 A captação de vagas realizada pela
Secretaria de Estado de Trabalho e Renda
(Setrab) resultou, esta semana, na oferta de 969
vagas para as regiões Metropolitana, Médio
Paraíba e Serrana do estado. Em Volta Redonda,
na Região do Médio Paraíba, estão sendo
oferecidas 40 vagas para auxiliar de limpeza
hospitalar. As vagas são disponibilizadas por meio
do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

 Na Região Metropolitana do estado
destacam-se 590 vagas de trabalho, sendo 442
destinadas exclusivamente para pessoas com
deficiência (PcD). Entre as oportunidades para
ampla concorrência, destacam-se vagas para
confeiteiro, cortador de vidros, padeiro e
manobrista. Para PcD, são oferecidas vagas
para atendente de lanchonete, auxiliar
administrativo, repositor em supermercados e
várias outras chances.

No Médio Paraíba, estão sendo oferecidas
204 oportunidades para diferentes funções, tais
como auxiliar de cozinha, garçom, jardineiro,
soldador, entre outros. Quem mora em
Teresópolis, na Região Serrana, pode concorrer
a uma das 175 vagas disponibilizadas. Entre elas,
10 para carpinteiro, 10 para consultor de vendas,
oito para motorista de caminhão, cinco para
servente de obras, além de oportunidades para
vendedor, sushiman, gerente de hotel e caseiro,
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.
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SENADO APROVA PROJETO QUE
GARANTE RECURSOS PARA PRONAMPE

 O Senado aprovou o projeto de lei que
mantém recursos para garantir empréstimos
a micro e pequenas empresas por meio do
Programa Nacional de Apoio às
Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Pronampe). O texto, que retornou ao
Senado após sofrer modificações na Câmara,
segue para sanção presidencial.

O texto aprovado adia para 2025 a
devolução ao Tesouro Nacional de valores
não utilizados do fundo relativos a
empréstimos por meio do Pronampe. O
programa foi criado em maio de 2020 para
auxiliar financeiramente os pequenos
negócios e,  ao mesmo tempo, manter
empregos durante a pandemia de covid-19.

A proposta também torna permanente o
uso de recursos do Fundo de Garantia de
Operações (FGO) em operações não
honradas.

Uma das alterações feitas na Câmara, e
aprovada pelos senadores, dispensa as
empresas de cumprirem cláusula de
manutenção de quantitativo de empregos
prevista nas contratações até 31 de dezembro
de 2021. Essa regra só será reestabelecida
para empréstimos feitos a partir de 2022.

O texto também acaba com a data limite,
estipulada até o fim de 2021, para que o
governo aumente o aporte de recursos ao
FGO para atender o Pronampe, pois o
programa se tornou permanente. Caso esse
aumento de participação da União aconteça
por meio de créditos extraordinários, os
valores recuperados ou não utilizados
deverão ser destinados à amortização da
dívida. Já outros valores utilizados pelo FGO
para honrar prestações não pagas deverão
ser direcionados para a cobertura de novas

Proposta também torna permanente o uso de recursos do Fundo de Garantia de Operações em operações não honradas
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operações contratadas.
Os senadores também aprovaram

ampliação no Programa de Estímulo ao
Crédito (PEC) para ampliar o seu acesso a
empresas médias com até R$ 300 milhões
de receita bruta anual, consideradas de médio
porte. A legislação que criou o programa
destinava o PEC somente a

microempreendedores individuais (MEI), a
micro e pequenas empresas, a produtores
rurais e a cooperativas e associações de
pesca e de marisqueiros com receita máxima
de R$ 4,8 milhões.  Para o público-alvo atual
o texto reserva 70% do valor total que pode
ser contratado.

O programa permite aos bancos contarem

com créditos presumidos de tributos federais
a serem usados para diminuir o valor a pagar
em troca de empréstimos feitos sob seu risco.
As contratações de operações, cujo prazo de
funcionamento tinha acabado em 2021, serão
reabertas até dezembro de 2022.

Com informações da Agência Senado/
Edição: Fábio Massalli

INFLAÇÃO DA INDÚSTRIA SOBE 3,13% EM MARÇO
 Os preços no setor industrial em

março de 2022 aumentaram para 3,13% em
relação ao mês anterior, após subirem
0,54% em fevereiro frente a janeiro. No
acumulado dos últimos 12 meses, a taxa foi
de 18,31%.

No acumulado do ano, os preços da
indústria cresceram 4,93%, abaixo do
verificado no primeiro trimestre de 2021
(13,92%). Os dados são do Índice de
Preços ao Produtor (IPP), divulgado hoje
(28), no Rio de Janeiro, pelo Instituto
Brasi leiro de Geografia  e  Estat ís t ica
(IBGE).

Segundo o IBGE, o IPP mede a variação
dos preços de produtos na porta da fábrica,
i s to  é ,  sem impostos  e  f re te ,  de  24
atividades das indústrias extrativas e da
transformação. Dessas, 16 apresentaram
alta em março.

As maiores influências vieram de refino
de petróleo e biocombustíveis (alta de 1,23
pp-ponto percentual), alimentos (0,71 pp),
indústrias extrativas (0,61 pp) e outros
produtos químicos (0,57 pp). “Essas quatro
atividades responderam por 3,12 pontos
percentuais, praticamente todo o índice”,
disse, em nota, o gerente do IPP, Manuel
Campos.

Segundo o pesquisador, esse aumento
de 3,13% do IPP é influenciado pelos
custos e pelo movimento internacional,
começando com o preço do barri l  de
petróleo. “Quando aumenta o preço do
barril, sobe o preço dos derivados. Os
preços do setor de refino de petróleo e
biocombustíveis subiram 10,84% em março,
com des taque para  o  ó leo  d iese l  e
gasolina”, afirmou.

“Além disso, também aumentaram os
preços nas indústrias extrativas, pois o óleo
bruto  de  pet ró leo  é  uma commodi ty
[mercador ia]  com preço cotado no Alta decorre do aumento de custos internacionais
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mercado internacional”, explicou o gerente.
Em março,  os  preços  nas  indúst r ias
extrativas tiveram aumento de 10,69%, a
terceira alta consecutiva.

Impacto
Já o setor de outros produtos químicos

teve alta de preços de 5,75%, a maior
desde outubro de 2021, quando alcançou
6,42%. “Os resultados observados estão
l igados  pr incipalmente  aos  preços
internacionais, com impacto nos custos de

aquisição das matérias-primas, especialmente
dos produtos ligados a adubos e herbicidas,
que foram responsáveis por mais de 90% do
aumento do setor”, destacou Campos.

No caso da indústria de alimentos, houve
aumentos nos preços das carnes de aves,
resíduos de soja e leite. “A variação do setor
alimentar foi de 3,01% e este é o setor de
maior peso na pesquisa, aproximadamente
23%”, explicou o gerente.

Acrescentou que o acumulado no primeiro

trimestre de 2022 (4,93%) está com taxas
inferiores ao do primeiro trimestre de 2021
(13,92%). “Naquela ocasião, os preços
subiram em função da retomada das
atividades econômicas em uma cadeia
produtiva com desarranjo, além do aumento
do dólar e do barril de petróleo. Em 2022,
também estamos com a influência do barril
de petróleo, porém, o dólar segurou com
uma desvalorização de 4,4% em relação ao
real em março”, finalizou.
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RJ: PM FIRMA PARCERIA COM UBER
PARA COMBATER AÇÕES CRIMINOSAS

 A Secretaria de Estado da Polícia Militar
do Rio de Janeiro e a Uber acabam de assinar
um termo de cooperação inédito no país, que
prevê a integração do botão "Ligar para a
Polícia" do aplicativo com o Centro de Controle
Operacional da Polícia Militar (Cecopom),
responsável pelo Serviço 190. Na quarta-feira
(27), teve início o treinamento de capacitação
para que os operadores do Serviço 190 estejam
aptos, dentro de 20 dias, a prestar esse novo
serviço na área de segurança pública.

Com a nova ferramenta, toda vez que um
usuário ou motorista parceiro da Uber usar o
botão para ligar para o Cecopom da PM por
meio do aplicativo, os operadores do serviço
de emergência vão automaticamente receber
a localização em tempo real e os dados da
viagem em que foi originada a chamada. Isso
permite uma resposta ainda mais rápida e
precisa da força policial, sem que seja
necessário quem fez a chamada transmitir essas
informações verbalmente ao atendente. Todas
as informações – do veículo, do usuário e do
motorista - estarão expostas na tela do
computador.

Após a conclusão dessa etapa de treinamento
e de integração tecnológica, o projeto-piloto do
botão “Ligar para a Polícia” será implantado,
iniciando na Baixada Fluminense e depois nas
demais regiões do estado.

- Acreditamos que essa parceria vai
contribuir muito para a Corporação e para a
sociedade. Vale também ressaltar o caráter
integrador dessa parceria e a importância de
ferramentas tecnológicas aplicadas à área de
segurança pública. Aproveito para agradecer
o corpo técnico da nossa área de tecnologia da
informação - disse o secretário da SEPM,
coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

A diretora-geral de Operações da Uber,

Cooperação inédita no país prevê a integração do
botão "Ligar para a Polícia" do aplicativo com o Cecopom
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emergência, cada segundo conta:

- Por isso, foi muito importante a disposição
da Secretaria de Estado da Polícia Militar de
manter esse diálogo conosco a fim de explorar
essa tecnologia para apoiar o trabalho de
atendimento a emergências de forma pioneira
no Brasil. Se isso puder resultar no envio de
ajuda mais rápida em situações críticas, será
um recurso adicional para trazer mais
segurança a todos que circulam nas cidades.
Esse é o tipo de contribuição que acreditamos
que nossa tecnologia pode dar às localidades
em que atuamos – afirma a dirigente da Uber.

Informações precisas em tempo real
A ferramenta opera os sinais de localização

disponíveis nos celulares e utilizadas na
navegação do aplicativo, incluindo GPS e pontos
de Wi-Fi, para determinar o posicionamento dos
dispositivos de forma mais precisa. Além da
localização em tempo real, o Cecopom terá
acesso aos detalhes da viagem assim em que o
botão for acionado: placa, marca, modelo e cor
do veículo, nomes do motorista e usuário, além
do telefone.

A tecnologia que permite o envio desses
dados aos serviços de emergência é fornecida
pela RapidSOS, empresa que desenvolveu a
primeira plataforma de dados de resposta a
emergências do mundo. Essa plataforma liga
os dados críticos de qualquer dispositivo
conectado ou aplicativo móvel diretamente ao
serviço de resposta a emergências.

A integração com o 190 do Rio de Janeiro
será a primeira do gênero feita pela Uber no
Brasil. Mas esse tipo de integração tecnológica
já é realizada em parceria com a RapidSOS
em serviços de atendimento a emergências de
mais de 1.200 cidades dos Estados Unidos e
de 29 estados no México.

CÂMARA APROVA PROJETO QUE
REGULAMENTA A TELESSAÚDE
 A Câmara dos Deputados aprovou na na

quarta-feira (27) um projeto de lei que autoriza e
define um conceito para a prática da telessaúde,
abrangendo todas as profissões regulamentadas
da área da saúde. O texto segue para o Senado.

O substitutivo do relator, deputado Pedro Vilela
(PSDB-AL), ampliou o texto original, que era
restrito aos médicos, e incorporou trechos de uma
emenda do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG)
para especificar que o paciente terá a garantia do
atendimento presencial sempre que solicitar.

O projeto define como telessaúde a modalidade
de prestação de serviços de saúde a distância por
meio da utilização das tecnologias da informação
e da comunicação e que envolva, entre outros
aspectos, a transmissão segura de dados e de
informações pode meio de textos, sons, imagens,
entre outras formas.

Os atos dos profissionais de saúde praticados
nesta modalidade terão validade em todo o
território nacional e quem prestar o serviço de
saúde em outra unidade da Federação
exclusivamente pela telessaúde não precisará de
uma inscrição secundária ou complementar àquela
do conselho profissional de seu estado. Atos dos profissionais de saúde praticados nesta modalidade terão validade em todo o território nacional
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ATENÇÃO, ELEITOR(A): FECHAMENTO DO
CADASTRO ELEITORAL TERMINA DIA 4 DE MAIO

 Na quarta-feira, 4 de maio, termina o prazo
para revisar os dados do título eleitoral,
regularizar a situação do título cancelado e
solicitar transferência ou mesmo a primeira via
do documento a tempo de votar nas Eleições
2022. O procedimento pode ser solicitado pela
internet, no sistema Título Net, disponível no site
do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro
(TRE-RJ). Pela Lei das Eleições, o cadastro
eleitoral deve ser fechado 151 dias antes de cada
pleito.

Esses serviços devem ser  solicitados o
quanto antes para evitar a sobrecarga do sistema
Título Net, que é gerenciado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) e atende a eleitoras e
eleitores de todo o país. Pelo número  (21) 3436-
9000, da Central de Atendimento Telefônico
(CAT), é possível tirar dúvidas e obter ajuda. A
CAT funciona de segunda a sexta, das 11h às
19h.

Neste ano, estão em disputa os cargos dos
próximos deputados estaduais, deputados
federais, governadores, um senador e presidente
da República. A votação do primeiro turno irá
ocorrer no dia 2 de outubro e a do segundo turno,
se houver, em 30 de outubro.

A coleta biométrica permanece suspensa,
como medida de prevenção ao contágio pelo
Covid-19. Assim, quem ainda não tirou a
fotografia, nem coletou as digitais vai votar
normalmente. Além disso, a cobrança de multa
por ausência às urnas em 2020 também está
provisoriamente suspensa. Contudo, débitos
referentes a pleitos anteriores devem ser
regularizados.

Após 4 de maio não será possível solicitar alistamento, transferência,
atualização de dados nem regularizar a situação do título cancelado
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CÂMERAS PORTÁTEIS ESTARÃO NOS UNIFORMES
DE PMS DE 10 BATALHÕES A PARTIR DE 16 DE MAIO

 A partir de 16 de maio, policiais militares
de 10 batalhões operacionais da capital do
Estado do Rio de Janeiro estarão atuando com
as câmeras corporais em seus uniformes, para
dar escala ao uso dessa tecnologia em todo o
território estadual.

- A utilização das câmeras portáteis faz
parte do programa de transparência do
governo. Foi uma das maiores e mais
importantes aquisições já realizadas em
recursos tecnológicos. Essa tecnologia, além
de garantir a transparência exigida pela
sociedade, proporcionará aos agentes maior
segurança jurídica em suas ações de
patrulhamento e abordagem – explica o
governador Cláudio Castro.

RJ: SEGURANÇA PÚBLICA
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A disseminação da nova tecnologia iniciada
agora em todo estado foi possível graças à
primeira fase de testes realizada por policiais
militares durante os festejos do Réveillon de
2021/22. Agentes que atuam na Operação Lei
Seca, sob a coordenação da Secretaria de
Governo, também estão usando o equipamento.

No âmbito da Secretaria de Estado de
Polícia Militar (SEPM), todas as unidades
operacionais convencionais do estado estarão
utilizando 8 mil câmeras portáteis até o final
do primeiro semestre deste ano.

A SEPM já definiu o cronograma de
implantação. Até a segunda quinzena de maio,
as câmeras estão sendo utilizadas pelos
policiais militares do 1º CPA (Comando de

Policiamento de Área) - o 2º BPM (Botafogo),
3º BPM (Méier), 4º BPM (São Cristóvão), 5º
BPM (Praça da Harmonia), 6º BPM (Tijuca),
16º BPM (Olaria), 17º BPM (Ilha do
Governador), 19º BPM (Copacabana), 22º
BPM (Maré) e 23º (Leblon).

Até o final de maio, o novo equipamento
estará acoplado aos uniformes de policiais
militares lotados nos batalhões do 7º CPA, que
atuam na Região Serrana do estado - 11º BPM
(Nova Friburgo), 26º BPM (Petrópolis), 30º
BPM (Teresópolis) e 38º BPM (Três Rios).

Do final de maio ao final de junho, as
câmeras portáteis estarão em operação nas
demais regiões, seguindo o cronograma
traçado pela SEPM: 6º CPA, que atua nas

regiões Norte e Noroeste do estado; 2º CPA,
que atua em parte da Zona Norte e na Zona
Oeste da capital; 4º CPA, responsável pelo
Leste Fluminense; e 3º CPA, responsável pela
Baixada Fluminense.

O secretário de Estado de Polícia Militar,
coronel Luiz Henrique Marinho Pires, explica que
o processo de implantação do novo equipamento
na corporação tem seguido normas técnicas
estabelecidas com a empresa contratada.

- O sistema demanda instalações
adequadas para guardar os equipamentos,
recarregar as baterias e armazenar as
imagens, além do treinamento para capacitar
os nossos policiais a utilizarem corretamente
o equipamento – lembra o coronel Henrique.
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE
PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL EM MACAÉ

 O Governo do Rio de Janeiro, por meio do
Instituto Estadual do Ambiente (Inea), entregou
para a Prefeitura de Macaé, a licença de
instalação da Unidade de Processamento de Gás
Natural (UPGN) do Terminal Portuário de
Macaé (Tepor). A etapa cumpre mais uma fase
obrigatória do processo de implantação do
empreendimento.

– O Tepor é uma peça-chave para o
desenvolvimento do estado, pois irá englobar
atividades portuárias, industriais e logísticas, em
atendimento à crescente demanda de
suprimentos da cadeia de óleo e gás na região
Norte Fluminense. A implantação do terminal
prevê investimentos privados de quase R$ 8
bilhões, a geração de mais de 5 mil empregos
diretos e 20 mil indiretos, além do potencial
aumento de arrecadação de impostos – afirma
o governador Cláudio Castro.

Quando estiver em operação, a UPGN terá
capacidade de processamento de 60 milhões m³/
dia de gás natural.

– A instalação da UPGN no Tepor é
estratégica. Este será um importante vetor para
atração de indústrias intensivas de gás natural –
avalia o secretário de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações Internacionais,
Cássio Coelho.

O empreendimento, de acordo com o
presidente do Inea, Philipe Campello, cumpre as
exigências de sustentabilidade inerentes a
projetos desse porte, associando a conservação
da biodiversidade com o desenvolvimento
econômico do Estado do Rio de Janeiro.

– É mais um passo para a nossa segurança
energética e uma oportunidade para demonstrar
que é possível proteger o meio ambiente e
impulsionar a atividade produtiva quando se
executa políticas públicas ambientais com
responsabilidade técnica – acrescenta Campello.

Etapa cumpre fase obrigatória do processo de implantação de
terminal portuário, considerado estratégico para o desenvolvimento econômico do estado
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ITAPERUNA: ESTUDANTES RECEBEM MATERIAL
INFORMATIVO SOBRE COMBATE AO AEDES AEGYPTI

 Em Itaperuna, RJ, a equipe de
Educação em Saúde, vinculada à
Coordenação de Vigilância Ambiental em
Saúde (CVAS) segue firme com os trabalhos
e ações em escolas do município. Desta vez,
a equipe visitou a Escola Municipal Nossa
Senhora das Graças, trabalhando com alunos
do Ensino Fundamental II.

A equipe já marcou presença na Escola
Municipal José de Paula Nogueira, além de
ter realizado ações na Escola Municipal Dr.
Auto de Oliveira Pinto, Escola Municipal
Lincoln Barbosa de Castro, Escola Municipal
Sítio São Benedito, dentre outras unidades
escolares.

Na oportunidade foi realizada palestra e
distribuição de material informativo, além de
bate papo com os alunos sobre como evitar a
proliferação do mosquito Aedes aegypti,
transmissor da dengue chikungunya e zika.

Segundo Adriano Rodrigues, coordenador
da CVAS, a realização do trabalho nas
escolas vem gerando bons resultados.

“Essa parceria com as escolas do
município vem gerando bons resultados e,
aproveito a oportunidade, a fim de agradecer
ao secretário Municipal de Educação Marcelo
Poeys, por essa parceria. No dia a dia temos
a percepção da boa aceitação entre os alunos,
que no final do processo, se tornam
multiplicadores da informação junto a amigos,
familiares e vizinhos. E a informação de
como evitar possíveis criadouros do mosquito
é essencial nessa guerra. Nós contamos com
a colaboração de todos”, reforça o
coordenador.

CADA CIDADÃO PRECISA FAZER
A SUA PARTE

O combate ao mosquito precisa ser uma
luta de todos nós, cidadãos! Uma simples
vistoria no próprio quintal é muito importante.
Por isso é importante que cada um, faça a
sua parte nesta luta contra o mosquito.

Tampe as caixas d’água; mantenha as Segundo Adriano Rodrigues, coordenador da CVAS, a realização do trabalho nas escolas vem gerando bons resultados
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calhas sempre limpas; deixe garrafas sempre
viradas com a boca para baixo; mantenha as
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; dentre outras ações.
Assim sendo, a população estará nos

ajudando a combater o mosquito.
FALE COM A CVAS
Para outras informações, solicitação de

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

setor – 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 Coordenação da
Vigilância Ambiental em Saúde.

Com informações: DECOM/Itaperuna/RJ
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ITAPERUNA: SECRETARIA DE AGRICULTURA
SEGUE RECUPERANDO ESTRADAS VICINAIS

 Em Itaperuna, a Secretaria Municipal
de Agricultura continua trabalhando
fortemente na recuperação de estradas
vicinais. Na última semana, equipes da
Secretaria estiveram recuperando a Estrada
do Brejinho, bem como outras estradas
daquela imediação.

De acordo com José Maria Guimarães,
secretário Municipal de Agricultura, o setor
vem se empenhando neste tipo de trabalho.

“Uma das maiores demandas que
recebemos no dia a dia é justamente a
recuperação de estradas vicinais. O município
sofreu muito com aquelas fortes chuvas dos
últimos meses, destruindo grande parte das
nossas estradas. Não estamos medindo
esforços para recuperar essas estradas
atingidas pelas fortes chuvas e, estamos
conseguindo certo êxito”, pontua o
secretário.

Ainda segundo o secretário, o prefeito
Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão,
conhece bem as demandas dos produtores
rurais.

“O prefeito Alfredão conhece bem as
demandas dos produtores rurais, afinal, é
também um homem do campo; e nos pediu
atenção máxima com as necessidades dos
nossos produtores. Tudo aquilo que estiver
ao nosso alcance, ao alcance do prefeito
Alfredão, vocês podem ter certeza que
estaremos fazendo. Nossas equipes vem se
dedicando ao máximo no cotidiano, para
realizar um bom trabalho”, finaliza o
secretário.

Com informações:  DECOM/
Itaperuna/RJ Secretaria de Agricultura de Itaperuna segue recuperando estradas vicinais
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