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ENERGIA SOLAR

PÁGINA 4

ITAPERUNA E PÁDUA
FORAM AS MAIORES

CONTRATANTES NO 1º
TRIMESTRE NA REGIÃO

PÁGINA 7

RJ: ATENDIMENTO DE MULHERES VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA POR INTÉRPRETE DE LIBRAS
 O governador Cláudio Castro tirou do papel

mais uma medida para ampliar as ações de
acessibilidade no Estado do Rio de Janeiro. Ele
sancionou a Lei 9.676/22, para que órgãos
públicos estaduais que atuam no acolhimento,
encaminhamento, denúncia e monitoramento de
mulheres vítimas de violência tenham,
preferencialmente, intérprete de Língua
Brasileira de Sinais - Libras do sexo feminino.
O texto foi publicado no Diário Oficial de quinta-
feira (12). A medida alcança órgãos da
administração direta ou indireta do Rio de Janeiro
e atualiza legislação de 2001, que já assegurava
às pessoas surdas o direito de serem atendidas,
nas repartições públicas fluminenses, por
funcionário apto a comunicar-se por meio de
Libras, independentemente se do sexo masculino
ou feminino. PÁGINA 10

Cláudio Castro sancionou lei que determina a presença dessas profissionais
em órgãos públicos estaduais, assegurando acolhimento a mulheres surdas
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COBERTURA DE APS PASSOU DE 62%
PARA 75% DA POPULAÇÃO DE ITAPERUNA

 A Atenção Primária à Saúde (APS) é a
ordenadora das ações e serviços na área de Saúde,
ou seja, é a porta de entrada principal do usuário ao
SUS.  A APS é geralmente o primeiro ponto de
contato, oferecendo atendimento abrangente,
acessível e baseado na comunidade, que pode
atender de 80% a 90% das necessidades de saúde
de uma pessoa ao longo de sua vida. Na sua
essência, a APS cuida das pessoas e não apenas
trata doenças ou condições específicas. Esse setor
oferta atenção integral o mais próximo possível do
ambiente cotidiano dos indivíduos, famílias e
comunidades. Isso inclui um espectro de serviços
que vão desde a promoção da saúde, como por
exemplo, orientações para uma melhor alimentação;
e prevenção, como vacinação e planejamento
familiar; até o tratamento de doenças agudas e
infecciosas, o controle de doenças crônicas,
cuidados paliativos e reabilitação. PÁGINA 5

Adriana Levone, secretária Municipal de Saúde da PMI
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Até 2023, cerca de 15 usinas
fotovoltaicas serão instaladas em

diferentes regiões do Estado
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O ITAPERUNENSE

 Já estão abertas – e seguem até 31 de agosto – as
inscrições para o Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2022,
novo nome do tradicional Prêmio Firjan Ambiental. “O título
foi atualizado, mas a nossa intenção continua a mesma, a de

PRÊMIO FIRJAN DE SUSTENTABILIDADE 2022
reconhecer as ações bem-sucedidas desenvolvidas pelas
empresas e instituições no estado do Rio de Janeiro.
Queremos divulgar e motivar melhores práticas, que
envolvam o aprimoramento dos processos produtivos
industriais, projetos socioambientais e iniciativas de cunho
sustentável”, destaca Isaac Plachta, presidente do Conselho
Empresarial de Meio Ambiente da Firjan.

Podem participar empresas, associações, sindicatos,
instituições de pesquisa, terceiro setor, universidades e demais
pessoas jurídicas com projetos concluídos ou em fase de
implantação, desenvolvidos no estado do Rio e com resultados
mensuráveis em 2020 e/ou 2021. Os finalistas e vencedores

serão revelados durante a cerimônia de premiação, que será
realizada na segunda quinzena de outubro.

A edição atual, a décima desde 2013, possui seis categorias,
uma delas incluída este ano: Estratégias de Engajamento e
Promoção da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável. As demais continuam, embora a maior parte com
nomes atualizados. São elas: Água e Efluentes; Biodiversidade
e Serviços Ecossistêmicos; Mudança do Clima e Eficiência
Energética; Resíduos Sólidos; e Gestão de Impacto e
Investimento Social.

Mais informações: https://www.firjan.com.br/
premiodesustentabilidade/sobre.htm

 Foi sancionada, nesta semana, a Lei nº 14.335 que amplia
a prevenção, a detecção e o tratamento dos cânceres de colo
uterino, de mama e colorretal em mulheres.

Mulheres a partir da puberdade terão direito a fazer os
exames mamografia, citopatologia e colonoscopia pelo Sistema
Único de Saúde (SUS). Antes, esses procedimentos eram
oferecidos para mulheres a partir de 40 anos.

A publicação ocorreu no Diário Oficial da União (DOU), na
terça-feira (10), e a lei entra em vigor em 180 dias.

A lei anterior garantia para as mulheres com deficiência as
condições e os equipamentos adequados para o atendimento
em relação a essas doenças. Com as mudanças, esse direito
fica estendido às mulheres idosas.

O texto amplia o rol de procedimentos que devem ser
ofertados para diagnóstico dos cânceres e deixa de fazer
referência especificamente aos exames citopatológicos e
mamográficos. O exame para detectar o câncer colorretal não
estava entre as ações de prevenção para mulheres, no SUS e,
agora, será incluído.

A lei dá ao médico a permissão de solicitar a substituição ou
complementação dos exames.

LEI QUE AMPLIA PREVENÇÃO DE CÂNCER
EM MULHERES PELO SUS É SANCIONADA

Norma entra em vigor em 6 meses
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 O abate de frangos caiu 1,8% no primeiro trimestre de
2022 em relação ao mesmo período de 2021. Na direção
contrária, o de bovinos subiu 4,7% e o de suínos, 7,2%.

Os números constam dos dados preliminares da Estatística
da Produção Pecuária, pesquisa divulgada no dia 12, no Rio de
Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Os resultados completos para o primeiro trimestre de
2022 serão divulgados em 8 de junho.

Os dados preliminares indicam, ainda, que as cabeças de
bovinos abatidas no trimestre somam 6,91 milhões. Já as de
suínos alcançaram 13,64 milhões e as de frangos, 1,54 bilhão de
cabeças.

Segundo o IBGE, se comparado ao último trimestre do ano
passado, o abate de frangos cresceu 0,1%. Na mesma
comparação, o abate de bovinos avançou percentual semelhante,
enquanto o de suínos teve alta de 2%.

O total de bovinos abatidos no primeiro trimestre deste ano
indica, no resultado preliminar, uma produção de 1,82 milhão de
toneladas de carcaças, o que significa elevação de 5,2% em
relação ao mesmo período de 2021. Apesar disso, há redução
de 4,5% se comparado com o último trimestre do mesmo ano.

O peso acumulado das carcaças de suínos chegou a 1,24
milhão de toneladas, representando alta de 6,7% em relação ao
primeiro trimestre do ano passado e de 1,8% ao quarto trimestre
de 2021.

Nas carcaças de frango o peso acumulado ficou em 3,76
milhões de toneladas. Na comparação anual, representa avanço
de 2,4%, e acréscimo de 1,9% frente ao último trimestre de
2021.

Ovos e leite
A compra de leite cru por estabelecimentos que funcionam

sob inspeção sanitária municipal, estadual ou federal alcançou
5,88 bilhões de litros no primeiro trimestre de 2022, o que significa
queda de 10,5% frente ao mesmo período do ano anterior, e
recuo de 8,9% na comparação com o quarto trimestre de 2021.

ABATE DE FRANGOS CAI, MAS O DE
SUÍNOS E BOVINOS SOBE NO 1º TRIMESTRE

Cabeças de bovinos abatidas somam 6,91 milhões
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A produção de ovos de galinha somou 963,82 milhões de
dúzias. É um recuo de 2,3% na comparação anual e de 2,8% na
trimestral.

Curtumes
Segundo a mesma pesquisa, os curtumes que fazem o

curtimento de, pelo menos, cinco mil unidades inteiras de couro
cru bovino por ano declararam ter recebido 7,08 milhões de
peças inteiras de couro cru no primeiro trimestre deste ano.
“Essa quantidade foi 0,2% menor na comparação com o mesmo
período de 2021 e 1,9% menor do que a registrada no último
trimestre do ano passado”, informou o IBGE.

www.oitaperunense.com.br
VISITE NOSSO CANAL ELETRÔNICO:
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PRÉ-CANDIDATOS PODEM INICIAR
VAQUINHA VIRTUAL A PARTIR DE DOMINGO

 A partir de domingo (15), os pré-candidatos
que vão disputar as eleições de outubro estão
autorizados a realizar campanha prévia de
financiamento coletivo, modalidade conhecida
como vaquinha virtual ou crowdfunding.

Pelas regras eleitorais, a arrecadação será
feita por empresas especializadas que foram
cadastradas previamente na Justiça Eleitoral.

A liberação dos recursos está condicionada
ao pedido de registro de candidatura, à obtenção
de CNPJ e a abertura de conta bancária.

Durante a campanha de arrecadação, os pré-
candidatos não poderão fazer pedidos de votos
e propaganda eleitoral antecipada.

O primeiro turno será realizado no dia 2 de
outubro, quando os eleitores vão às urnas para
eleger presidente da República, governadores,
senadores, deputados federais, estaduais e
distritais. Um eventual segundo turno  para a
disputa presidencial e aos governos estaduais
será em 30 de outubro.

Confira abaixo a matéria que explica o
funcionamento da vaquinha virtual nas
eleições

O processo eleitoral de 2022 será o terceiro
no Brasil a utilizar o financiamento coletivo na
internet para arrecadar recursos para
campanhas. A arrecadação por crowdfunding,
ou vaquinha virtual, pode começar a ser feita a
partir do dia 15 de maio, seguindo as regras do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A modalidade de arrecadação de recursos
para campanhas eleitorais foi regulamentada
pela reforma eleitoral de 2017 e utilizada nas
Eleições Gerais de 2018 e nas Municipais de
2020. A reforma de 2017 também proibiu a
doação de empresas para candidatos. A
vaquinha, ganhou, então, força para aumentar
o montante para as campanhas eleitorais,
somada às doações de pessoas físicas e aos
recursos públicos, procedentes do Fundo

PEDIDO DE VOTOS E PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NÃO SERÃO PERMITIDOS

 Desde quinta-feira (12) os laboratórios
farmacêuticos deverão inserir um QR Code
nas embalagens dos medicamentos para
acesso à versão digi tal  da bula,  com
informações sobre a sua composição,
ut i l idade,  dosagens e as  suas
contraindicações. A mudança, publicada no
Diário Oficial da União, vai permitir, por
exemplo, a transformação, por meio do
aplicativo adequado, do texto em áudio, o
que trará acessibilidade às pessoas com
deficiência e analfabetos. O QR Code
também poderá direcionar o público para
links e outros documentos explicativos sobre
o produto.

Segundo a Lei Nº 14.338/22, as bulas
digitais deverão ser hospedadas em links
autorizados pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e o laboratório
poderá inserir outras informações, além do
conteúdo completo e atualizado, idêntico ao
da bula impressa.

A bula digital não exclui a obrigação da
versão impressa,  que vem junto ao
medicamento,  na embalagem. Outra
novidade da norma é que o detentor de

SANCIONADA LEI QUE REGULAMENTA
BULA DE REMÉDIO DIGITAL NO BRASIL

registro de medicamento deverá possuir
sistema que permita a elaboração de mapa
de distribuição do produto, com identificação
dos quanti tat ivos comercial izados e
distribuídos para cada lote, bem como dos

destinatários das remessas, atraindo para
estes a responsabilidade.

“A sanção presidencial representa uma
importante medida para a atualização e o
aprimoramento da identificação digital de

medicamentos, bem como para promover
adequações necessárias à acessibilidade”,
destacou a Secretaria-Geral de Governo em
nota.

Edição: Valéria Aguiar

Laboratórios deverão inserir um QR Code nas embalagens
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Especial de Financiamento de Campanha, que
neste ano tem previsão de R$ 4,9 bilhões.

Segundo dados do TSE,  nas eleições de
2018, na primeira vez que as vaquinhas foram
realizadas, foram arrecadados
aproximadamente R$ 19,7 milhões por meio de
financiamento coletivo. Nas eleições de 2020,
foram arrecadados R$ 15,8 milhões.

Regras da vaquinha virtual
Partidos e pré-candidatos devem estar

atentos às regras previstas nas resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 23.607/2019

Eles precisam contratar empresas ou
entidades com cadastro aprovado pelo TSE
para realizar esse tipo de serviço, respeitar as
normas gerais de financiamento de campanha
e declarar todos os valores arrecadados na
prestação de contas à Justiça Eleitoral. A lista
das empresas com cadastro aprovado está no
site do TSE.

Para receber os recursos arrecadados, os
candidatos devem ter feito o requerimento do
registro de candidatura, inscrição no CNPJ e a
abertura de conta bancária específica para
acompanhamento da movimentação financeira
de campanha. Somente depois de cumpridos
esses requisitos é que as empresas
arrecadadoras poderão repassar os recursos
aos candidatos.

Quem pode doar
Somente pessoas físicas podem doar. Pelas

regras do TSE, não existe limite de valor a ser
recebido pela modalidade de financiamento
coletivo.

As doações de valores iguais ou superiores
a R$ 1.064,10 somente podem ser recebidas
mediante transferência eletrônica ou cheque
cruzado e nominal. Essa regra deve ser
observada, inclusive na hipótese de
contribuições sucessivas realizadas por um
mesmo doador em um mesmo dia.

Caso o candidato desista de concorrer
Caso o eleitor tenha feito uma doação e o

candidato desista de concorrer às eleições, o
dinheiro deverá ser devolvido ao doador.
Nesses casos, no entanto, é descontado o valor
cobrado automaticamente para custear a
plataforma da vaquinha virtual, ou seja, a taxa
administrativa.

Prestação de contas
A emissão de recibos é obrigatória em todo

tipo de contribuição recebida, seja em dinheiro
ou cartão. Isso é feito para possibilitar o controle
pelo Ministério Público e pelo Judiciário.

A empresa arrecadadora também deve
disponibilizar em site a lista com a identificação
dos doadores e das respectivas quantias doadas,

a ser atualizada instantaneamente a cada nova
contribuição, bem como informar os candidatos
e os eleitores sobre as taxas administrativas a
serem cobradas pela realização do serviço.

Todas as doações recebidas mediante
financiamento coletivo deverão ser lançadas
individualmente pelo valor bruto na prestação
de contas de campanha eleitoral de candidatos
e partidos políticos.

Prazos
As entidades arrecadadoras, após

cadastramento prévio e habilitação no TSE,
podem iniciar a arrecadação de recursos para
pré-candidatas ou pré-candidatos a partir de 15
de maio. A data limite para a arrecadação é o
dia da eleição, 2 de outubro.
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A partir de domingo (15) está autorizado o financiamento coletivo
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SECRETARIA DE SAÚDE ALERTA PARA
AUMENTO DE CASOS DE DENGUE NO RJ

 A Secretaria de Estado de Saúde (SES),
por meio da Subsecretaria de Vigilância e
Atenção Primária à Saúde (SVAPS), faz um
alerta sobre o avanço da dengue no estado do
Rio de Janeiro. O principal objetivo é
conscientizar a população sobre a importância
de manter os cuidados no combate à doença.
Levantamento da Coordenação de Vigilância
Epidemiológica aponta que, nos primeiros meses
do ano, o estado registrou um aumento de
115,6% no número de casos de dengue. No fim
deste texto, confira 10 dicas para evitar a
propagação do mosquito Aedes aegypti.

A análise compara o período de 1° de janeiro
a 30 de abril deste ano, quando foram registrados
2.839 casos, com o mesmo período de 2021,
quando foram notificados 1.317. Três pessoas
morreram com a doença este ano, sendo duas
na capital e uma em Santo Antônio de Pádua, no
Noroeste Fluminense. Em 2021, foram
registrados 2.879 casos de dengue e quatro
óbitos. Em 2020, foram 4.435 casos e sete óbitos.

– Diante do cenário epidemiológico da
dengue, ficou caracterizado um aumento
expressivo de casos registrados em alguns
municípios do estado, sinalizando para uma
possível situação de alta transmissão. Por isso,
pedimos que a população busque a prevenção e
apoie as ações da Secretaria, que vem
avançando pelo território para evitar novos casos
e óbitos – ressalta o secretário de Estado de
Saúde, Alexandre Chieppe.

A Região Noroeste apresentou a taxa de
incidência da dengue mais elevada. Houve
aumento de casos notificados também na capital
e nas regiões Metropolitana I, Norte, Serrana,
Centro-Sul e Baía da Ilha Grande. Estão sendo
monitorados mais especificamente os municípios
Seropédica, Carapebus, Carmo, Cordeiro, Quatis
e Vassouras, onde a taxa de incidência está
acima de 50 casos por 100 mil habitantes. Nas
demais regiões houve redução no número de
casos.

Ações de controle vetorial estão sendo

Estado apresentou aumento de 115,6% nos casos nos primeiros meses deste ano.
Noroeste Fluminense apresentou a taxa de incidência da doença mais elevada
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realizadas nas nove regiões do estado, com
distribuição de inseticida, monitoramento das
visitas domiciliares realizadas pelos 92
municípios, envio de insumos e cadeiras de
hidratação, treinamentos e capacitações
presenciais, além de assessoramento das equipes
municipais na investigação dos óbitos suspeitos
causados por arboviroses, com base no Protocolo
de Investigação de Óbitos por Arboviroses
Urbanas, do Ministério da Saúde, e visitas pelas
equipe do Centro de Informações Estratégicas
em Vigilância em Saúde (Cievs) e vigilâncias
epidemiológica e ambiental, entre outras ações.

A SES lembra sobre a importância da
prevenção. É necessário que a população não
se esqueça de reforçar os cuidados em casa,
como limpar e esvaziar os pratos dos vasos
de plantas, manter as caixas d’água, cisternas
e outros recipientes de armazenamento
d’água bem fechados, evitar deixar garrafas
e pneus em locais onde possam acumular
água, entre outras medidas. Dez minutos por
semana dedicados a eliminar focos do
mosquito Aedes aegypti podem salvar vidas.
Saiba mais abaixo.

Confira 10 dicas para combater o Aedes:

1 - Não deixe água parada;
2 - Mantenha as calhas limpas;
3 - Não acumule água em vasos de plantas;
4 - Guarde garrafas e baldes virados para

baixo;
5 - Coloque telas nos ralos;
6 - Mantenha caixas d'água tapadas;
7 - Guarde pneus em local coberto;
8 - Troque diariamente a água de bebedouros

de animais;
9 - Mantenha sacos de lixo bem fechados;
10 - Não deixe acumular água na caixa do

ar-condicionado.

ENERENERENERENERENERGIA SOLARGIA SOLARGIA SOLARGIA SOLARGIA SOLAR
 A Atua Energia investirá R$ 150 milhões

em projetos de energia solar no Estado do Rio
de Janeiro. Em reunião com a Secretaria estadual
de Desenvolvimento Econômico, Energia e
Relações Internacionais, a empresa informou que
os investimentos serão realizados em diferentes
regiões do estado, até 2023, em cerca de 15
usinas de geração fotovoltaica, que terão
capacidade de gerar, quando instaladas, 30
megawatts-pico (MWp).

– O Rio de Janeiro tem potencial para se
tornar referência em energia limpa no país e vem
se mostrando um destino certo para
investimentos do setor. Queremos diversificar a
matriz elétrica, estimulando o desenvolvimento
de projetos que tragam benefícios ao meio
ambiente, maior economia para o consumidor
final, e gerem ainda mais empregos e renda para
a população fluminense – afirma o governador
Cláudio Castro.

Duas usinas já estão em fase de construção
em Nova Friburgo, na Região Serrana, com
investimentos de R$ 10 milhões, e em Cambuci,
no Noroeste Fluminense, com investimentos de
R$ 18 milhões. As unidades serão conectadas
às redes da Enel em setembro e outubro deste
ano, respectivamente.

– Essa é uma energia barata, limpa e
renovável, que poderá ser utilizada por produtores
rurais, pequenos e médios negócios, com uma
economia estimada em até 20% no consumo –
afirma o secretário de Desenvolvimento
Econômico, Cássio Coelho.

Empresa Atua Energia vai investir em diferentes regiões do Rio de Janeiro 150 milhões de reais em energia solar.
Até 2023, cerca de 15 usinas fotovoltaicas serão instaladas em diferentes regiões do estado
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Segundo o presidente da Atua Energia, Jorge
Maciel, a empresa agora está avaliando onde
serão instaladas as outras usinas de geração

solar. Ele informou também que cada unidade
gera de 40 a 60 empregos diretos e cerca de
200 indiretos na fase de construção. Todos os

materiais relacionados à obra civil serão
adquiridos no mercado local, de acordo com
Maciel.
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MAIO AMARELO: ASSOCIAÇÃO ALERTA
PARA RISCOS DO CELULAR AO VOLANTE

 Pelo menos 250 mil motoristas foram
flagrados usando o celular no trânsito em 2021,
mostra levantamento da Associação Brasileira
de Medicina do Tráfego (Abramet), com dados
do Registro Nacional de Infrações de Trânsito
(Renainf). O risco dessa prática ao dirigir é o
alerta da entidade com a campanha “Toque pela
Vida”, no Maio Amarelo, mês dedicado à
conscientização para uma mobilidade saudável
e segura.

Entre os estados brasileiros que se
destacaram negativamente no ano passado, por
terem mais registros desse tipo, São Paulo lidera
com mais de 37%, com 91.362 ocorrências. Em
seguida estão Minas Gerais e Goiás, com 30.843
e 16.971 infrações, respectivamente. A análise
revela que, a cada hora, 28 condutores
negligenciaram a atenção ao volante pelo uso
do celular, reforçando uma das principais causas
de sinistros no Brasil.

“A gente sabe que o telefone celular, durante
a condução veicular, aumenta, de forma
exponencial, a probabilidade de sofrer acidentes
com lesões graves e até óbito”, alerta Antonio
Meira Júnior, presidente da Abramet. A entidade
destaca estudo que analisou mais de 30 mil
sinistros com mortes e mostrou que as falhas de
atenção ao conduzir, pelo uso do telefone celular,
foram responsáveis por 14% deles.

“Dirigir utilizando o celular quadruplica a
probabilidade de sofrer um sinistro de trânsito e,
se você estiver enviando uma mensagem, pode
aumentar em até 23 vezes o risco. E esse acidente
ocasionado pelo celular é típico caso que não foi
acidente. É sinistro de trânsito, porque é passível
de prevenção, poderia ter sido evitado”, diz Meira
Júnior.

O presidente da Abramet cita três tipos de
distrações provocadas pelo uso do celular ao
volante, que explicam a gravidade da infração.
“A distração manual, quando você pega o

“Toque pela Vida”, no Maio Amarelo, mês dedicado à conscientização para uma mobilidade saudável e segura
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celular, fica segurando, mandando mensagem; a
distração visual - você desvia a atenção para o
celular quando deveria estar olhando ao redor
do carro; e a distração cognitiva - quando o
conteúdo da conversa ou da informação pode
ocasionar uma alteração emocional e você ser
responsável por causar uma tragédia”,
acrescenta.

A associação lembra que não há orientação
sobre uso seguro do celular ao volante. A

prevenção é não usar o aparelho. “A maioria
dos smartphones tem hoje tecnologia chamada
de modo drive. Você coloca no modo em que se
uma pessoa ligar, o aparelho envia uma
mensagem automaticamente informando que
você está conduzindo o veículo e que, no
momento oportuno, vai responder”.

O uso de celular na direção é uma infração
gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito
Brasileiro (CTB). Quem for flagrado, pode pagar

multa de R$ 243,47, além de ganhar sete pontos
na Carteira Nacional de Habilitação.

A campanha Toque pela Vida terá duração
de um ano, destacando os riscos do uso do
aparelho, mas também outros fatores que
contribuem para os sinistros nas ruas, como
consumo de álcool e drogas, excesso de
velocidade, cinto de segurança, capacete, sono,
condições do veículo, entre outros.

Edição: Graça Adjuto

COBERTURA DE APS PASSOU DE 62%
PARA 75% DA POPULAÇÃO DE ITAPERUNA
 A Atenção Primária à Saúde (APS) é a

ordenadora das ações e serviços na área de
Saúde, ou seja, é a porta de entrada principal do
usuário ao SUS.  A APS é geralmente o primeiro
ponto de contato, oferecendo atendimento
abrangente, acessível e baseado na comunidade,
que pode atender de 80% a 90% das
necessidades de saúde de uma pessoa ao longo
de sua vida.

Na sua essência, a APS cuida das pessoas e
não apenas trata doenças ou condições
específicas. Esse setor oferta atenção integral o
mais próximo possível do ambiente cotidiano dos
indivíduos, famílias e comunidades. Isso inclui
um espectro de serviços que vão desde a
promoção da saúde, como por exemplo,
orientações para uma melhor alimentação; e
prevenção, como vacinação e planejamento
familiar; até o tratamento de doenças agudas e
infecciosas, o controle de doenças crônicas,
cuidados paliativos e reabilitação.

Elisabete Teixeira da Silva, coordenadora da
APS, explicou o que significa na prática este
aumento percentual de 62% para 75%.

“Isso significa maior cobertura de pessoas
dentro de um território. Há ainda muitas áreas
onde as equipes de saúde da família não
chegaram, chamadas de áreas descobertas.
Nosso principal objetivo é cadastrar 100% da
população e alcançar todos que necessitam.
Pretendemos chegar em bairros como a Cidade
Nova, Lions, Vinhosa e Centro”, complementa
a coordenadora.

A secretária Municipal de Saúde Adriana
Levone relembrou um dos objetivos do prefeito
Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão.

“Um dos objetivos do prefeito Alfredão é
levar as equipes de Saúde para todos que Uma das equipes da Unidade Básica de Saúde (UBS)
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precisam. Para isso, estamos trabalhando,
sonhando em expandir cada vez mais as áreas
onde ainda não temos Unidade de Saúde da
Família (USF) ou Unidade Básica de Saúde
(UBS). Nosso desejo é buscar possibilidades para

ampliar a estrutura e os serviços de assistência
da APS, pois, é uma das melhores estratégias
para garantir o acesso de todos os usuários,
possibilitando o atendimento da população de
modo preventivo, integrado e contínuo”, finaliza

a secretária.
A APS é responsável por manter as UBS e

suas equipes de Saúde da Família trabalhando e
cuidando da saúde da população.

Com informações: DECOM/Itaperuna/RJ
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FAZENDA LEGAL 2022

 A primeira edição do Fazenda Legal em
Itaperuna foi um sucesso. O evento contou com
a presença de centenas de pessoas que foram
em busca de conhecimento e tecnologia na área
rural, nos dois dias de evento. O Programa tem
o objetivo de transformar pequenos e médios
produtores rurais em empreendedores. O projeto
é itinerante e chegará em mais nove municípios
do estado, tem papel fundamental no
impulsionamento e melhoria do setor, gerando
novas oportunidades de negócios para o homem
do campo.

- O Programa Fazenda Legal é um evento
de grande importância para a Zona Rural do
estado. Começamos por Itaperuna por ser uma
cidade polo no interior do Rio. Essa é uma feira
itinerante, vamos estar levando conhecimento e
inovação tecnológica para outros municípios do
estado – destacou Alex Grillo, secretário de
Agricultura.

A cerimônia de abertura contou com a
presença de autoridades, palestrantes e
expositores.  Os produtores locais e de
municípios vizinhos puderam ter acesso a
chamada agricultura do futuro fazendo com que
haja a inserção às novas tecnologias para
fomentar negócios, integrar conhecimento no
desenvolvimento da agricultura familiar e do
agronegócio.

A Pesagro-Rio é a promotora do evento e
vem atuando em parceria com as demais
vinculadas da Secretaria de Estado de
Agricultura – Emater, Fiperj e Ceasa, juntamente
com a Faerj e Senar, levando todo conhecimento
ao produtor. Legalização fundiária, trabalhista,
tributária. Além disso, contou com uma tenda
com crédito rural onde estiveram o Banco do
Brasil, a Caixa Agro e Sicoob e o programa de
financiamento da pasta, o Agrofundo.

- O Fazenda Legal é um projeto que irá
percorrer dez municípios no estado. A nossa
intenção a partir de agora é que esse evento seja
uma rotina para os anos que virão no setor
agropecuário. Nosso produtor ganhará e
melhorará sua produção – concluiu Paulo Renato

Os participantes puderam contar com serviços totalmente gratuitos
voltados especialmente para atender às necessidades do produtor
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SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
CELEBRA TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO

Marques, presidente da Pesagro-Rio.
Os serviços de utilidade pública foram

distribuídos em tendas numa área de 4 mil
metros, além da ação do RJPET com o Petmóvel,

uma parceria com o Senac, que disponibilizou as
atividades de banho e tosa para os pets que
estiveram presentes com seus tutores. Houve
também a distribuição de 500 mudas de plantas

doadas pela pasta.
A segunda edição do Programa Fazenda

Legal, será nos dias 20 e 21 de maio no município
de Quissamã. Até lá!

A segunda edição do Programa Fazenda Legal, será nos dias 20 e 21 de maio no município de Quissamã
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ITAPERUNA E PÁDUA FORAM AS MAIORES
CONTRATANTES NO 1º TRIMESTRE NA REGIÃO

 Após registrar saldo negativo em
janeiro, o Noroeste Fluminense recuperou o
caminho na retomada econômica e registrou
saldo positivo de 658 vagas no primeiro
trimestre deste ano – com destaque para
Itaperuna (+383) e Santo Antônio de Pádua
(+260).  Os dados são da plataforma
Retratos Regionais da Firjan. “Indústria e
Construção” foram as principais

contratantes da região, com 288 novas
oportunidades.

“Ainda vivemos um tempo de muitas
incertezas e turbulências econômicas em
todo o mundo, mas estamos conseguindo
atravessar este novo desafio com saldo
positivo. E a indústria da região, em especial
a construção civil, vem provando uma vez
mais a importância na geração de emprego

e renda no Noroeste Fluminense”, destacou
o presidente da Firjan Noroeste, José
Magno Vargas Hoffmann.

Ao lado de “Indústria e Construção”,
Serviços (+416) foi o grande setor que mais
contratou no primeiro trimestre na região.
Agropecuária (-9) e Comércio (-237)
ficaram com saldo negativo. A atividade que
mais gerou empregos foi “Construção de

Edifícios (+398) – mesmo destaque também
de Itaperuna e Pádua, respectivamente, a
primeira e a segunda cidade que mais
abriram vagas na região no período.

Em Itaperuna, Indústria e Construção
foram os que mais geraram novas
oportunidades no município (+414), segundo
a classificação Grandes Segmentos. Já
Santo Antônio de Pádua teve como destaque
o grande setor de Serviços (+150), seguido
também de Indústria e Construção (+117).

Das 13 cidades da região, cinco ainda
estão com saldo negativo: São José de Ubá
(-1), Natividade (-6), Laje do Muriaé (-13),
Varre-Sai (-22) e Miracema (-99). O saldo
total do Noroeste Fluminense no trimestre
é positivo: 658 vagas abertas.

“Nos primeiros meses do ano é comum
um maior volume de contratações, em
especial  em Serviços,  nos segmentos
voltados para a Educação. Em março, essas
contratações já apresentam menor fôlego
quando comparado a fevereiro – um
movimento sazonal das contratações. Além
disso, o setor de Comércio ainda sente as
demissões sazonais de início de ano,
principalmente no comércio varejista e nos
segmentos de vestuário e acessórios”,
destacou Jonathas Goulart, gerente de
Estudos Econômicos da Firjan.

No Norte Fluminense, Macaé e São João
da Barra

Com saldo positivo de 2.213 vagas, o
Norte Fluminense foi a segunda região com
o maior número de contratações no interior
do Rio neste primeiro trimestre. Os dados
são da plataforma Retratos Regionais da
Firjan. Macaé, 1.739 vagas abertas, e São
João da Barra, com 363, se destacam na
região, que a ‘Indústria e Construção’ como
o grande setor que mais abriu oportunidades
no Norte Fluminense (+1.537).

Neste primeiro trimestre na região, a
Construção foi a maior contratante entre os
grandes segmentos (+748), e a principal
atividade foi “Montagem de instalações
industriais e estruturas metálicas” (+680) –
mesmas áreas que tiveram o maior saldo em
Macaé (+521 e +627, respectivamente).
Considerando todo o primeiro trimestre, a
cidade é a quarta do estado que mais abriu
oportunidades de trabalho – atrás apenas da
capital, de Niterói e de Araruama. Já entre
as regiões, o Norte Fluminense só não
superou a capital e o Leste Fluminense neste
primeiro trimestre.

Já São João da Barra, segunda maior
contratante da região, teve o grande setor
de Serviços como que mais abriu vagas
(+192), seguido de perto por Indústria e
Construção (+170).  São Francisco de
Itabapoana figura como a terceira da região,
com saldo de 82.  Neste caso,  a
Agropecuária foi a que mais abriu novas
oportunidades (+48). Apenas duas cidades
ainda estão com saldo negativo neste
primeiro semestre: Quissamã (-5) e Campos
(-27).

Na maior cidade do interior do Rio, o
índice foi puxado para baixo por conta do
grande setor de Comércio (-551).  As
maiores contratações vieram de Serviços
(+273), Agropecuária (+139) e Indústria e
Construção (+112). Já entre os grandes setores
que mais contrataram em Campos está
Educação (+268) e, entre as atividades, está
“Limpeza em prédios e domicílios” (+132).
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‘Indústria e Construção’ teve o maior saldo de empregos no Noroeste Fluminense
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‘SUCESSO’ É A PALAVRA QUE
DEFINE A FESTA DE MAIO EM ITAPERUNA

 Não há como negar! Durante os
últimos dias, a palavra mais ouvida sobre a
celebração dos 133 anos de emancipação
político-administrativa do município de
Itaperuna (RJ), foi “SUCESSO”! E em
caixa alta, diga-se de passagem. Sucesso de
público; sucesso na organização e na limpeza
do espaço; sucesso na escolha dos shows
principais de cada noite; sucesso no palco 2
e arena eletrônica; sucesso nas demais
atrações, com destaque para o dia 10 de maio;
sucesso de carisma do prefeito Alfredo Paulo
Marques Rodrigues, Alfredão, e do vice-
prefeito Emanuel Medeiros, o Nel; sucesso,
o trabalho realizado pela Secretaria Municipal
de Turismo, sob os cuidados do secretário
Marcelo Nascimento; sucesso é, realmente,
a palavra que melhor define a Festa de Maio
em 2022.

GRANDES SHOWS
A maior cidade do Noroeste Fluminense

recebeu artistas e grupos consagrados como
Diogo Nogueira, Fernando e Sorocaba,
Banda Cheiro de Amor e Os Paralamas do
Sucesso. No palco 2, Duda Rocha, Vinícius
Vallentim, Jackeline Calzolari, Nego Lindo
da Beija-Flor, e Primazia. E no último dia
de festa, talentos da terra numa só voz no
palco principal.

Pela arena eletrônica passaram: Dj
Ferraz e Dj Júnior Amorim, no primeiro dia;
Dj Dcntz e Dj Tekdis, no segundo dia da
festa; Dj Slow Sense e Dj Raphael Siqueira,
no terceiro dia; Dj Marcelo Brazil e Dj
Boechat, no penúltimo dia; além de Dj
Rodrigo 2U e Dj Rodrigo Mart ins
encerrando as celebrações de maio.

SESSÃO SOLENE DA CÂMARA
MUNICIPAL

A sessão solene da Câmara Municipal de
Itaperuna foi realizada no auditório da UNIG,
na última terça-feira, 10 de maio. Na
oportunidade foram entregues comendas da
ordem do mérito, medalhas, títulos de
cidadania, dentre outras homenagens.

Confira!
– RELAÇÃO DOS AGRACIADOS

COM TÍTULOS DE CIDADANIA
ITAPERUNENSE – Geovane de Oliveira,
Maurílio da Silva Prado, Pedro Henrique
Alvarez Gentil, Cristiane Gomes de Araujo,
Maria Izabel Bramussi, Carlos Alberto
Cordeiro de Almeida, Filipe Monteiro de
Macedo, Fabrício Araújo Aguiar, Danielle
Teixeira, Rodrigues Vieira, Marcelo Dino,
Felício Laterça, Guilherme Jandre Delaroli,
José Ricardo Duarte da Silva, Ângela Maria
Vitarelli Leal de Castro, Rodrigo do Carmo
Souza Mota, Luiz Carlos de Souza Gomes,
Izailton Gomes do Couto, Albertino Ferreira
da Cruz, Anderson França Vasconcelos,
Luciana Moreira Vieira Rodrigues, Elso
Alves Moreira, Ricardo Botelho Moreira,
Claudio Machado Tavares,  Agostinho
Boechat Neto, Fernanda Castro Manhães,
Aylton Jacomine, Marcelo das Chagas
Costa, Leonardo Vieira Mendes, Maria Júlia
Merhge de Figueiredo Rodrigues, Maria
Aparecida Citelli, Kleyde Nery dos Santos
Israel, Roberto Mozer Rocha.

– HOMENAGEADOS COM
COMENDAS DA ORDEM DO
MÉRITO  –  Juair  de Abreu Pereira,
Alexsandro Rosa Soares, Henrique Santos
Cerqueira,  Ismar Figueira,  Carlos
Alessandre Vieira Seródio, Fabricio Kelly
Arrabal, Anthony William Matheus de
Oliveira, Renato Silvestre de Freitas, Arly
Batista Pires Filho, Gualter Torres, Ana
Maria de Souza Pinheiro, Sérgio Bastos
Zampiér, Robson Camacho, Dhiones Santos
de Souza, Leonardo Silva dos Santos, Wilson
Chequer Jorge, Luiz Henrique de Carvalho,
Roberto Mariano Nicolau, Lázaro Cândido,
Miguel Vicente.

– MÃE DO ANO – A senhora Niura
Faria Teixeira Rosa foi eleita a mãe do ano
2022.

– ITAPERUNENSE AUSENTE  –
Andreia Rosa Belo.

– HOMENAGEADOS COM
MEDALHAS – Matheus Hecht Garcia,
Maxuel Ramos da Silveira, Guilherme Silva
dos Santos,  Elisa Ribeiro de Moraes
Boechat, Flávio Ávila, Whalas Mendonça da
Silva, Daniel Bernardo, Rodrigo Freitas
Barbosa, Marcelo Pires de Souza, Adilson
da Paixão Rosa.

DESFILE E HASTEAMENTO DO
PAVILHÃO

No dia 10 de maio também foi realizado o
hasteamento do pavilhão na Praça Nilo
Peçanha. E o tradicional desfile na Avenida
Cardoso Moreira.

O desfile militar teve a presença do Tiro
de Guerra (T.  G.  01-008),  Corpo de
Bombeiros, Polícia Militar, Guarda Municipal
de Itaperuna e Associação Guarda Mirim de
Itaperuna. Em seguida, desfilaram os
integrantes das ent idades APAE
(Associação de Pais  e  Amigos dos
Excepcionais) e Obras Sociais do Padre
Geraldo.

Já a Rede Municipal de Ensino teve as
presenças da Banda Francisco de Mattos
Ligiéro, E. M. Nossa Senhora das Graças,
E. M. Jardim de Infância Maria Madalena
Magacho, E. M. Lincoln Barbosa de Castro,
E. M. Coronel José Cardoso, E. M. Dr. Auto
de Oliveira Pinto, Banda Municipal Elzo
Galvão da França,  E.  M. Bezerra de
Menezes, E. M. CIEP 467 Henriett Amado,
E. M. Águas Claras, Banda CIEP 264
Henriete Morineau,  E.  M. CIEP 264
Henriete Morineau, E. M. Oscar Jerônimo
da Silva, E. M. Humberto de Campos; além
da Associação de Catadores e  Banda
Marcial de Italva.

E a Rede Estadual de Ensino teve como
representante o Colégio Estadual Luiz
Ferraz. E, encerrando os desfiles, Banda
Marcial Águia de Cimento; Secretaria
Municipal de Assistência Social, Trabalho e
Habitação; Desperta Débora e Homens de
Coragem; e Banda El Shadday.

49ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA
E CONCURSO LEITEIRO

A 49ª Exposição Agropecuária e Concurso
Leiteiro de Itaperuna foi uma das atrações que
agitaram os festejos, com premiações em
dinheiro nas categorias 40kg, 30kg e 20kg, com
a seguinte premiação: 1º Lugar, R$4.000,00; 2º
Lugar, R$3.000,00; 3º Lugar, R$2.000,00; e 4º
Lugar, R$1.000,00. Os vencedores foram os
seguintes:

CATEGORIA 20KG
1° Lugar: vaca – Fidalga (Produtor –

Matheus Brandão Boechat)
2° Lugar: vaca – Brama (Produtor –

Everton Benedito Poeys)
3° Lugar: vaca – Castanha (Produtor –

Joadyr de Oliveira Teixeira)
4° Lugar: vaca – Creonice (Produtor –

João Paulo Lucas)
CATEGORIA 30KG
1° Lugar: vaca – Brúna (Produtor –

Murilo Rodrigues)
2° Lugar: vaca – Andorinha (Produtor –

Francisco Carlos Afonso Leite)
3° Lugar: vaca – Patrícia (Produtor –

Jorge Marcos Pelagem)
4° Lugar: vaca – Odalisca (Produtor –

Sandro Prúcole)
CATEGORIA 40KG
1° Lugar: vaca – Garantida (Produtor –

Dileimar Gualandi de Andrade)
2° Lugar: vaca – Norminha (Produtor –

Saulo Console de Oliveira)
3° Lugar: vaca – Daiane (Produtor –

Gilcimar Azevedo Rosa Júnior)
4° Lugar: vaca – Butique (Produtor –

Sandro Prúcole)
A celebração dos 133 anos de emancipação

político-administrativa do município de
Itaperuna foi um grande sucesso! E que venha
o próximo aniversário, a população
itaperunense já está ansiosa para a próxima
festa da maior cidade do Noroeste Fluminense.

Com informações:  DECOM/
Itaperuna/RJ
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PLANO ESTADUAL DE FERTILIZANTES E
BIOFERTILIZANTES PODE SER CRIADO NO RJ

 A Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em
discussão única, na terça-feira (10), a
criação do Plano Estadual de Fertilizantes e
Biofertilizantes e da Política Especial
Tributária ao setor. É o que determina o
Projeto de Lei 5.686/22, de autoria do
presidente da Casa,  deputado André
Ceciliano (PT). O projeto segue para o
governador Cláudio Casto, que tem até 15
dias para sancioná-lo ou vetá-lo.

A medida estabelece diretrizes para o
desenvolvimento do setor no Rio, ampliando
as possibilidades do estado receber parte dos
novos parques industriais previstos no Plano
Nacional de Fertilizantes do Governo Federal.
Recentemente, a guerra entre Ucrânia e
Rússia vem impactando a produção agrícola
no país – dada a dependência de fertilizantes
importados da região.

Um dos maiores produtores de grãos do
mundo, o Brasil hoje está em 4º lugar entre
os países que mais consomem fertilizantes.
Segundo o plano nacional, até 2050, a União
pretende reduzir  de 85% para 45% a
dependência da importação – mesmo que a
demanda venha a dobrar. Para contribuir
com até 20% dessa redução,  o Plano
Estadual de Fertilizantes vai incentivar a
implantação de plantas industriais no estado,
promovendo a sinergia com a cadeia de gás
natural. Em janeiro deste ano, o Rio de
Janeiro foi responsável por 61,3% do gás
produzido em todo o território nacional.

“A gente tem a matéria-prima dos
fertilizantes nitrogenados, que é o gás, e as
instituições científicas necessárias para
transformar essa matéria-prima. Temos
portos, ferrovias e, é claro, um mercado
consumidor”, comentou o deputado André
Ceciliano. “Hoje, 60% do gás produzido está
sendo reinjetado. Nós estamos brigando pela
possibilidade de termos um gasoduto no
estado, justamente para podermos distribuir
esse gás e não precisarmos mais reinjetá-
lo”, acrescentou.

A ideia é que o programa promova
vantagens competitivas para o estado,
melhorando o ambiente de negócios e
incentivando a pesquisa e inovação do setor.
Capacitar a mão de obra especializada local
também é uma das premissas, assim como
estruturar um centro de excelência em
fertilizantes. Para promover essa iniciativa,
o projeto prevê o uso de recursos dos fundos
estaduais, incluindo o Fundo Soberano.

Potencial fluminense
Em audiência na Assembleia Legislativa,

o pesquisador da Embrapa (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), José
Carlos Polidoro, reiterou que o Rio tem o
maior ecossistema de inovação favorável
para a aplicação dessa tecnologia. “Temos
universidades,  a  Faperj  e  o parque
tecnológico da UFRJ. No País, teremos hubs
que vão nos conectar com todas as regiões.
Por isso, essa é uma grande oportunidade
para o Rio”, afirmou.

Já o presidente do Conselho Regional de
Química do Rio, Rafael Almada, destacou
que o Rio também possui mão de obra
qualificada. “Dos 216 mil químicos formados
no país, 26 mil estão no Rio. Além disso,
todas as formações da área química podem
ajudar na construção dessa polí t ica,
principalmente os fertilizantes orgânicos,
que têm crescido muito. Temos um papel
essencial nessa produção”, disse.

O projeto apresentado por Ceciliano
também tem preocupação ambiental, já que
incentiva o aproveitamento de lixo urbano e
industrial para a nutrição de plantas e do
solo para o plantio e crescimento de
sementes. Pelo menos, uma das plantas a
serem implementadas no estado deverá ser
baseada no uso de hidrogênio, amônia verde
e energia limpa.

Política tributária
A medida também prevê uma política

tributária especial para o setor, devendo o

Estado pode ser o primeiro da federação a possuir um plano regional.
Medida pretende atrair investimentos previstos pelo Plano Nacional de Fertilizantes
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governo do estado promover iniciativas
legais para reduzir a alíquota de impostos
sobre os insumos uti l izados,  além de
invest imentos em tecnologia e
infraestrutura. O Executivo também terá
que fazer esforços para produzir convênios
no sentido de zerar a alíquota do Imposto

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) das indústrias de fertilizantes e
biofert i l izantes.  Para ter  acesso aos
benefícios,  as  empresas ter iam que
apresentar um projeto de implantação,
ampliação ou modernização de plantas de
fertilizantes.

A medida também determina a criação
de um Comitê Gestor Permanente para
Levantamento de Estratégias de Fomento à
Produção de Fertilizantes, junto à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais.

IMAGENS: Por Octacílio Barbosa
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RJ: ATENDIMENTO DE MULHERES VÍTIMAS
DE VIOLÊNCIA POR INTÉRPRETE DE LIBRAS

 O governador Cláudio Castro tirou do
papel mais uma medida para ampliar as
ações de acessibilidade no Estado do Rio
de Janeiro. Ele sancionou a Lei 9.676/22,
para que órgãos públicos estaduais que
atuam no acolhimento, encaminhamento,
denúncia e monitoramento de mulheres
vít imas de violência tenham,
preferencialmente, intérprete de Língua
Brasileira de Sinais -  Libras do sexo
feminino. O texto foi publicado no Diário
Oficial de quinta-feira (12).

- Nossa atuação pela acessibilidade é
contínua, temos adotado diversas medidas
nesse sentido.  Essa é a  pauta que
acompanha a minha vida. Agora, com essa
sanção, buscamos auxiliar as mulheres
surdas vítimas de violência, que em uma
situação vulnerável e delicada como essa,
devem ter  garantido o direi to a  um
atendimento direcionado – declarou Cláudio
Castro.

A medida alcança órgãos da
administração direta ou indireta do Rio de
Janeiro e atualiza legislação de 2001, que já
assegurava às pessoas surdas o direito de
serem atendidas, nas repartições públicas
fluminenses,  por funcionário apto a
comunicar-se por meio de Libras,
independentemente se do sexo masculino ou
feminino.

Setembro Azul entra para o
Calendário do Estado

O governador também incluiu o Setembro
Azul, mês da Visibilidade da Comunidade
Surda,  no Calendário de Datas
Comemorativas do Estado do Rio de Janeiro.

Cláudio Castro sancionou lei que determina a presença dessas profissionais
em órgãos públicos estaduais, assegurando acolhimento a mulheres surdas
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A medida é prevista na Lei 9.665/22,
sancionada por Castro e publicada no Diário
Oficial desexta-feira (6).

Trata-se de mais uma iniciativa para
promover a inclusão e acessibilidade das
pessoas surdas. Todas as ações relacionadas

à programação do Setembro Azul ficarão a
cargo do poder público, em conjunto com
organizações da sociedade civil.


