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ASFALTO PRESENTE VAI TRAZER NOVOS
ASFALTAMENTOS PARA A REGIÃO NOROESTE
 O deputado estadual Jair Bittencourt visitou em

Varre-Sai, as obras de asfaltamento do programa
Asfalto Presente, uma parceria entre o Governo
do Estado e o Departamento de Estradas de
Rodagem (DER). Na ocasião, o presidente do
DER, Herbert Marques – que também participou
da visita à cidade – informou que gradativamente
as obras do programa vão chegar a todos os
municípios da região Noroeste Fluminense. Além
das obras de asfaltamento referentes ao programa
Asfalto Presente, o Noroeste Fluminense também
vem recebendo importantes intervenções nas
estradas rurais por meio do Estradas Agro Rj,
programa do Governo do Estado que já recuperou
centenas de quilômetros de estradas vicinais,
realizando o escoamento para as águas das
chuvas, patrolamento, bica corrida, entre outros
serviços. PÁGINA 6

Deputado Estadual Jair Bittencourt esteve na região
com o presidente do DER para falar sobre as obras do programa no Estado
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 Mesmo com a chuva forte que caiu na
Baixada Fluminense desde a madrugada, a casa
de shows Via Music Hall (antiga Via Show), em
São João de Meriti, ficou pequena para receber
todos os que marcaram presença, no sábado (30
de abril), no Grande Encontro Defesa do Rio,
promovido pelo PT em torno do pré-candidato
do partido ao Senado, deputado André Ceciliano,
presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj). As catracas da casa
registraram a passagem de mais de 13 mil
pessoas no ato, que começou às 10h e terminou
13h30. PÁGINA 8

DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO REÚNE MAIS DE 13 MIL
PESSOAS AO LANÇAR PRÉ-CANDIDATURA AO SENADO

GRANDE ENCONTRO EM DEFESA DO RIO
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“André vai ajudar a gente a fazer com que o Rio volte a ter emprego,
a vencer a violência e ser um estado símbolo para o Brasil”, afirmou Lula em vídeo exibido no evento

CONSTRUIR O MELHOR
RIO DE NOSSAS VIDAS

PÁGINA 4

RJ: COMEÇA A 1ª
ETAPA DA CAMPANHA

DE VACINAÇÃO
CONTRA A FEBRE

AFTOSA NO ESTADO
PÁGINA 4

Cláudio Castro, governador
do Estado do Rio de Janeiro
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RECEITA E PGFN LANÇAM EDITAL
PARA NEGOCIAR R$ 150 BI EM IMPOSTOS

 A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a
Receita Federal lançaram no último dia 3, em Brasília, um edital
de transação tributária para negociar até R$ 150 bilhões em créditos
disputados pelo governo e  contribuintes.

O montante representa a soma de todos os créditos tributários
em disputa envolvendo duas das maiores controvérsias jurídicas
em litígio na Receita Federal, onde significa uma grande parte (R$
122 bilhões) de todo o contencioso administrativo em tramitação
(R$ 1,7 trilhão). Neste caso, as controvérsias envolvem a
consideração de despesas com ágio em participações societárias
para o cálculo da amortização de impostos.

As adesões ficarão abertas até 29 de julho. Este é o segundo
edital de transação tributária lançado com o objetivo de que tanto
contribuintes como o Poder Público abram mão de vencer alguma
controvérsia jurídica. O primeiro edital do tipo foi publicado em
maio do ano passado.

“O que está sendo ofertado é aquilo que realmente a gente
entende que esteja dentro das teses defendidas pela Receita Federal,
pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte. Havia uma necessidade
de composição”, disse o secretário-especial da Receita Federal,
Julio Cesar Vieira Gomes.

Lei do Contribuinte Legal
A transação tributária é um dos tipos de negociação

regulamentados pela Lei do Contribuinte Legal, aprovada em 2020.
Ela é diferente do Programa de Recuperação Fiscal (Refis), sendo
mais profunda na análise de cada caso, frisou o procurador-geral
da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano.

“Na transação tributária a gente avalia a situação financeira do
contribuinte, e nós possibilitamos um tratamento diferenciado para
aquele que comprovar precisar desse tratamento privilegiado, ou
seja, aqueles que economicamente não teriam condições de saldar
suas dívidas”, explicou Soriano.
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Adesões ficarão abertas até 29 de julho

Na sua modalidade mais bem-sucedida, que permite a
negociação de créditos tributários inscritos na dívida ativa da União,
foram negociados pela Receita, a Fazenda Nacional e os
contribuintes mais de R$ 260 bilhões, em um milhão de contratos,

de 2020 a abril deste ano.
O edital atual de transação tributária, envolvendo controvérsias

jurídicas disseminadas e específicas, pode ser lido no Diário Oficial
da União do dia 3. Edição: Kleber Sampaio

GOVERNO AMPLIA REDUÇÃO
DO IPI PARA 35% DESDE 1º DE MAIO

 Desde domingo (1º), diversos produtos estão com redução
de 35% no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

O decreto com o benefício foi publicado no dia 29 de abril
último no Diário Oficial da União.

De acordo com o Ministério da Economia, a União deixará
de arrecadar R$ 15,2 bilhões em 2022, R$ 27,3 bilhões em 2023
e R$ 29,3 bilhões em 2024. Em nota, a Secretaria de Governo
informou que a desoneração pretende garantir a continuidade
dos estímulos à economia.

“A presente medida objetiva estimular a economia, afetada
pela pandemia provocada pelo coronavírus, com a finalidade de
assegurar os níveis de atividade econômica e o emprego dos
trabalhadores”, escreveu a Secretaria de Governo. Desde

fevereiro, uma série de produtos teve o IPI reduzido em 25%.
Agora, o decreto ampliou o corte para 35%.

Alguns dos produtos que serão beneficiados pelo corte são
os seguintes: aparelhos de televisão e de som, armas, artigos de
metalurgia, brinquedos, calçados, carros, máquinas, móveis e
tecidos. Apenas os cigarros, considerados produto nocivo à saúde,
continuam com IPI de 300%.

Por meio da rede social Twitter, o presidente Jair Bolsonaro
comentou a medida. Ele classificou a redução de IPI como
instrumento para manter “os esforços de reindustrialização em
território nacional, por meio do incentivo à competitividade e
geração de emprego e renda em todas as regiões”.

Zona Franca
Para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus,

que já fabrica produtos industrializados em regime especial de
tributação, o governo manteve em 25% o corte de IPI para a
maioria dos bens produzidos no local. O novo decreto não incluiu
produtos que respondem por 76% do faturamento do polo
industrial amazonense.

Entre os itens fabricados na Zona Franca que continuarão

com corte de 25% do IPI estão aparelhos de ar-condicionado,
aparelhos de barbear, aparelhos de som para automóveis,
aparelhos de TV, artigos de joalheria e outros metais preciosos,
bicicletas, consoles e máquinas de videogame, fitas impressoras,
fornos de micro-ondas, modems, motocicletas e partes, placas-
mãe, preparações não alcoólicas para refrigerantes, receptores
e decodificadores integrados, relógios de pulso, smartphones e
telefones celulares.

A Receita Federal não detalhou quais produtos, que
correspondem aos 24% restantes do faturamento do polo
industrial de Manaus, terão as alíquotas de IPI diminuídas em
35%.

CNI
Em nota, a Confederação Nacional da Indústria (CNI)

informou que considera positiva a ampliação do corte de IPI.
Para a entidade, a decisão reduz a pressão inflacionária sobre
os setores produtivos e aumenta a atratividade para
investimentos. Segundo a confederação, a tributação sobre a
indústria é praticamente o dobro da média da economia
brasileira.

FO
TO

: R
EP

RO
DU

ÇÃ
O 

DA
 IN

TE
RN

ET

Medida beneficia calçados, tecidos, carros, aparelhos de som e de TV
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APERIBÉ/RJ: CAIXA DISPONIBILIZA SAQUE
CALAMIDADE PARA MORADORES DO MUNICÍPIO

 Os trabalhadores residentes em
Aperibé, no Rio de Janeiro, podem solicitar,
deste terça-feira (3), o saque do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por
calamidade. A liberação, decorrente das
fortes chuvas nas cidades, pode ser solicitada
à CAIXA por meio do Aplicativo FGTS. Os
moradores das áreas afetadas em Aperibé,
conforme endereços identificados pela
Defesa Civil Municipal, podem solicitar o
saque até o dia 19.

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

A solicitação é realizada de forma fácil e
rápida pelo aplicativo FGTS, opção Meus
Saques, no celular, sem a necessidade de
comparecer a uma agência. Ao registrar a
solicitação é possível indicar uma conta da
CAIXA, inclusive a Poupança Digital CAIXA
Tem, ou de outra instituição financeira para
receber os valores, sem nenhum custo.

Até o momento, 101 municípios da Bahia,
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo
e São Paulo foram habilitados com o Saque
FGTS por motivo de calamidade. Confira aqui
a relação completa dos municípios e os prazos
para a solicitação.

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

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

Como solicitar o saque FGTS:
Seguem orientações para o trabalhador

que tiver direito ao saque por calamidade:
• Realizar o download do app FGTS e

inserir as informações de cadastro; ir na
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Trabalhadores residentes no município podem enviar a documentação para liberação dos valores pelo aplicativo FGTS

opção “Meus saques” e selecionar “Outras
situações de saque — Calamidade pública”
— acessar a cidade.

• Encaminhar os seguintes documentos:
foto de documento de identidade,
comprovante de residência em nome do
trabalhador, emitido até 120 dias antes da
decretação de calamidade;

• Selecionar a opção para creditar o valor
em conta CAIXA, inclusive a Poupança

Digital CAIXA Tem, ou outro banco e enviar
a solicitação;

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

Informações sobre a documentação:
• Carteira de Identidade — também são

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

trabalhador: conta de luz, água ou outro

documento recebido via correio, emitido até
120 dias antes da decretação de calamidade.

• Certidão de Casamento ou Escritura
Pública de União Estável, caso o comprovante
de residência esteja em nome de cônjuge ou
companheiro(a).

Para mais informações, os trabalhadores
podem acessar o site da CAIXA ou entrar em
contato com a CAIXA pelo Fale Conosco
0800 726 0207.

MEC PRORROGA PARA 26 DE MAIO
CONVOCAÇÃO DA LISTA DE ESPERA DO FIES

 O Ministério da Educação (MEC)
prorrogou para o dia 26 de maio o prazo
para a convocação dos candidatos inscritos
na lista de espera para o primeiro processo
seletivo de 2022 do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies).

O prazo se encerraria na quarta-feira
(4) .  O edi ta l  com a  prorrogação fo i
publicado no Diário Oficial da União
(DOU) do mesmo dia.

Segundo o MEC, a ampliação de prazo
ocorre para garantir uma maior ocupação
das vagas ofertadas e também devido ao
fato de que, nesta edição, não haverá
processo  de  ocupação de  vagas
remanescentes.

Foram ofertadas 66,5 mil vagas no
primeiro processo seletivo de 2022 do Fies
e, para todo o ano de 2022, serão 110 mil
vagas, conforme o MEC.

Edição: Denise Griesinger
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MEC prorrogou para o dia 26 de maio o prazo para a convocação dos candidatos inscritos na lista de espera

Ampliação de prazo ocorre para garantir uma maior ocupação das vagas
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RJ: COMEÇA A 1ª ETAPA DA CAMPANHA DE
VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NO ESTADO
 Atenção, pecuaristas: a primeira etapa da

campanha de vacinação contra a Febre Aftosa
no estado do Rio de Janeiro começou e será
realizada durante todo o mês de maio. A
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária,
Pesca e Abastecimento, por meio da
Superintendência de Defesa Agropecuária, tem
a expectativa que mais de 850 mil cabeças de
bovinos e bubalinos com até 2 anos de idade sejam
imunizados, atingindo a meta estabelecida de
cobertura vacinal pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Vale ressaltar que este ano é atípico, os
pecuaristas do estado do Rio de Janeiro deverão
se atentar ao calendário de imunização contra a
Febre Aftosa. Segundo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA), os estados
que compõem o Bloco IV do Plano Estratégico
do Programa Nacional de Vigilância para Febre
Aftosa (PNEFA), são eles, Rio de Janeiro, Bahia,
Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Sergipe, São Paulo, Tocantins
e o Distrito Federal, terão a inversão das
estratégias de vacinação contra a Febre Aftosa
em 2022.

Com a nova medida, a primeira etapa de
vacinação, no mês de maio, será destinada aos
bovinos e bubalinos com até 24 meses e a segunda
fase, em novembro, aos animais de todas as
idades. O objetivo é garantir a oferta de
imunizantes.

- Importante ressaltar que a vacinação é
obrigatória. Esse trabalho em conjunto com os
produtores é essencial. Por isso, todos os
pecuaristas devem ficar atentos ao prazo e não
deixar de vacinar o seu rebanho. É o momento de
responsabilidade e preocupação com a saúde dos
animais - afirma o secretário de Agricultura, Alex
Grillo.
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também enviar a declaração ao Núcleo de Defesa
Agropecuária do seu município.  Para comprovar
a vacinação de seus animais, basta enviar uma
foto ou cópia do formulário de Declaração
preenchido e da Nota Fiscal para o Núcleo de
Defesa mais próximo. Mesmo que não tenha
animais na faixa etária envolvida na etapa, é
obrigatória a atualização do cadastro do rebanho.

Caso o pecuarista escolha encaminhar de
forma online, basta digitalizar ou tirar uma foto do
formulário de declaração preenchido e da nota
fiscal e enviar a um dos contatos de e-mail
disponibilizados no link: https://bit.ly/3krh0in. Nesta
página, é possível ter acesso aos e-mails e
endereços dos núcleos de Defesa Agropecuária.

- Este trabalho de parceria vem sendo
realizado com sucesso na vacinação contra a
febre aftosa. Esperamos manter os índices de
vacinação alcançados nas últimas etapas. O
criador tem um compromisso com a sanidade
dos seus animais e vem atendendo a legislação
de forma adequada - destaca o superintendente
de Defesa Agropecuária, Paulo Henrique de
Moraes.

Para realizar a vacinação, o produtor deve
adquirir os frascos da vacina em revendas
autorizadas, mantê-los entre 2°C e 8°C até o
momento da utilização e ficar atento às instruções
a seguir:

• Adquirir as vacinas em lojas autorizadas;
• Transportar em caixa de isopor com gelo;
• Aplicar 2 ml na tábua do pescoço;
• Preencher toda declaração de vacinação;
• Enviar a declaração e nota fiscal

diretamente em um dos Núcleos de Defesa
Agropecuária do seu município, via e-mail ou
preencher o formulário disponível no site da
Secretaria de Agricultura.Nesta fase bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade deverão ser vacinados

CONSTRUIR O MELHOR RIO DE NOSSAS VIDAS
Cláudio Castro, governador do Estado do Rio de Janeiro

 Qual o melhor Rio da sua vida? Difícil
chegar a uma resposta definitiva sobre um
estado vibrante e mutante, que apresenta
desafios e surpresas a cada esquina e encontra
soluções criativas como nenhum outro para
seguir em frente. Vivemos tempo demais sob
uma pandemia que trouxe tristeza, desemprego
e pobreza. Em um ano como governador,
encontrei na população fluminense a
ferramenta mais potente para reconstruir o Rio
e melhorar a vida de todos.

O melhor Rio de nossas vidas é aquele que
a gente constrói juntos todos os dias. É a
expectativa pela roda de samba no sábado, pela
mesa de bar no fim do expediente, pela viagem
de fim de ano com a família para serra, praia
ou interior, peloencontro de fim de tarde na
praça. Por isso, nesse ano de governo, a união
e a cooperação ajudaram a superardificuldades
e a reerguer o estado. A concessão dos serviços
de saneamento é um dos marcos fundadores
da mudança ao mostrar, com ágios de até
140%, que o Rio é um Estado cobiçado para
investimentos.

Na Segurança Pública, a mãe de todas
políticas, registramos os melhores índices das
últimas três décadas. Marca mais triste entre
os crimes, a letalidade violenta - que inclui
homicídio doloso e morte por intervenção
policial, por exemplo - é a menor desde 1991.
Os roubos de rua foram os mais baixos para o
trimestre desde 2006. A força-tarefa contra as
milícias provocou mais de R$ 2,5 bilhões em
prejuízos aos criminosos e prendeu mais de mil
pessoas. O longo caminho adiante é
inquestionável, mas também são os avanços até
aqui. O novo momento deu força para levar o
modelo inovador da Cidade Integrada ao
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Para combater a pobreza, não há melhor

política social que a geração de emprego e
renda para recuperar a dignidade. Ainda em
2021, os postos fechados durante a pandemia
já haviam sido recompostos e novas vagas
criadas. As exportações cresceram 44%,
alcançando US$ 23,2 bilhões. O PIB cresceu
4,1%, refletindo a confiança do empresariado
com novos empreendimentos, além de
reverberar, já no primeiro trimestre deste ano,
na alta de 10% na abertura de empresas. O
incremento na arrecadação nos permitiu
valorizar os servidores públicos e lançar o
PactoRJ, maior programa de investimentos da
história do Estado: em três anos, serão R$ 17
bilhões destinados a todos os municípios.

Não esqueço o esforço dos profissionais de
saúde no enfrentamento à pandemia e na
distribuição célere das vacinas. Hoje, são mais
de 32 milhões de doses aplicadas e 86% da
população acima de 12 anos com a vacinação
completa. A mesma dedicação foi demonstrada
por bombeiros e agentes públicos que
socorreram e ampararam as vítimas da tragédia
de Petrópolis.

Antiga capital federal, cartão postal do
Brasil, caixa de ressonância do país, centro
difusor de tendências, fonte de belezas naturais:
o Rio é múltiplo e diverso tal qual seus desafios.
Em um ano, foi possível entregar muito, olhando
para todos. Se há um legado a destacar em
pouco tempo, é que o Rio abandona o futuro do
pretérito - sobre o que seria ou poderia ser -
para voltar a conjugar, no presente, um projeto
de futuro. O povo fluminense reencontrou a
confiança no amanhã para, assim, viver o
melhor de nossas vidas no Rio de Janeiro.Nesta fase bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade deverão ser vacinados

wwwwwwwwwwwwwww.oita.oita.oita.oita.oitaperperperperperunenseunenseunenseunenseunense.com.br.com.br.com.br.com.br.com.br



PÁGINA 57 DE MAIO DE 2022 O ITAPERUNENSE

CASOS DE DENGUE AUMENTAM 113,7%
NOS QUATRO PRIMEIROS MESES DE 2022

 Em meio a um surto de dengue, o Brasil
registrou um aumento de 113,7% nos casos
prováveis da doença até abril deste ano, na
comparação com o mesmo período do ano
passado. Segundo boletim do Ministério da Saúde,
divulgado, foram 542.038 casos prováveis, entre
a primeira e a décima sexta semana
epidemiológica, período compreendido entre 2 de
janeiro e 23 de abril de 2022. Esse número já é
praticamente o mesmo que foi registrado em todo
o ano de 2021, quando foram contabilizados 544
mil casos prováveis de dengue.

A doença, causada por um vírus, é transmitida
pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os
principais sintomas são febre alta, erupções
cutâneas e dores musculares e nas articulações.
Nas formas mais graves, a dengue pode causar
hemorragia interna em órgãos e tecidos, e levar
à morte.

A Região Centro-Oeste apresentou a maior
taxa de incidência de dengue, com 920,4 casos
por 100 mil habitantes, seguida das regiões Sul
(427,2 casos/100 mil habitantes), Sudeste (188,3
casos/100 mil habitantes), Norte (154 casos/100
mil habitantes) e Nordeste (105 casos/100 mil
habitantes). O estado de Goiás tem sido um dos
mais afetados, liderando a incidência da doença
no país, com 1.366 casos para cada 100 mil
habitantes.

Os municípios que apresentaram os maiores
registros de casos prováveis de dengue até 23
de abril respectiva semana foram Goiânia/GO,
com 31.189 casos (2.004,9 casos/100 mil
habitantes), Brasília, com 29.928 casos (967,2/
100 mil habitantes), Palmas, com 9.080 casos
(2.897,7 casos/100 mil habitantes), São José do
Rio Preto (SP), com 7.466 casos (1.591,3 casos/
100 mil habitantes) e Votuporanga (SP), com
6.836 casos (7.113/100 mil habitantes).

Desde o início do ano, já foram confirmados
160 óbitos por dengue no país, sendo 147 por
critério laboratorial e outros 13 por análise clínica.
Os estados com mais registro de mortes pela
doença até agora são: São Paulo (56), Goiás (19),
Santa Catarina (19) e Bahia (16). Outros 228
óbitos ainda estão em investigação.

Até o dia 23 de abril, foram notificados 378
casos de dengue grave (DG) e 4.741 casos de
dengue com sinais de alarme (DSA). Outros 368
casos de dengue grave e dengue com sinais de
alarme seguem em investigação.

Chikungunya
Em relação à febre chikungunya, o Ministério

da Saúde informou que, até o último dia 23 de
abril, foram registrados 47.281 casos prováveis,
uma taxa de incidência de 22,2 casos por 100
mil habitantes no país. Esses números
correspondem a um aumento de 40% dos casos
em relação ao mesmo período do ano passado.

A região Nordeste foi a que apresentou a
maior incidência, com 65,9 casos por 100 mil
habitantes, seguida das regiões Centro-Oeste
(15,6 casos/100 mil habitantes) e Norte (8,4
casos/100 mil habitantes).

Os municípios que apresentaram os maiores
registros de casos prováveis de chikungunya até
abril foram: Juazeiro do Norte (CE), com 3.539
casos (1.271,8 casos/100 mil habitantes); Crato
(CE), com 2.068 casos (1.544,3 casos/100 mil
habitantes); Salgueiro (PE), com 1.883 casos
(3.058,8 casos/100 mil habitantes); Brumado
(BA), com 1.744 casos (2.584,9 casos/100 mil
habitantes) e Fortaleza, com 1.563 casos (57,8
casos/100 mil habitantes).

Desde o início do ano, a chikungunya foi a
causa de morte de oito pessoas no país, sendo
seis apenas no Ceará. Maranhão e Mato Grosso Até abril, país registrou mais de 542 mil infecções prováveis

do Sul foram os dois outros registros. No entanto,
ao menos 12 óbitos seguem em investigação nos
estados do Ceará, Bahia, São Paulo, Paraíba,
Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso e Goiás.

A chikungunya também é uma infecção viral,
como a dengue, e que pode ser transmitida pelos
mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, os
mesmos insetos que transmitem a dengue e a
febre amarela, respectivamente. Os sintomas
podem incluir febre, dor nas articulações, dor
muscular, dor de cabeça, dor nos olhos, dor na
garganta e fadiga. Em mais de 50% dos casos,
a dor nas articulações (artralgia) torna-se
crônica, podendo persistir por anos.

Zika
O Ministério da Saúde também atualizou o

balanço dos casos de zika no país, com 2.118
casos prováveis até o dia 14 de abril. A taxa de
incidência ficou em 0,99 caso por 100 mil
habitantes no país. Em relação a 2021, os dados
representam um aumento de 53,9% no número
de casos. Até a semana analisada, não foi
notificado nenhum óbito causado por zika no
Brasil.

Também transmitido pela picada do mosquito
Aedes aegypti, o vírus da zika foi identificado

pela primeira vez no Brasil em 2015 e tem essa
denominação por ter sido descoberto na floresta
Zika, em Uganda, na África. Segundo as o
Ministério da Saúde, cerca de 80% das pessoas
infectadas pelo vírus Zika não desenvolvem
manifestações clínicas. Os principais sintomas
são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas
articulações, manchas vermelhas na pele, coceira
e vermelhidão nos olhos. Outros sintomas menos
frequentes são inchaço no corpo, dor de
garganta, tosse e vômitos. Em geral, a evolução
da doença é benigna e os sintomas desaparecem
espontaneamente após 3 a 7 dias.

Febre amarela
Entre julho de 2021 até meados de abril de

2022, o Ministério da Saúde registrou 1.093
epizootias suspeitas de febre amarela, dos quais
25 (2,3%) foram confirmadas por critério
laboratorial. As epizootias são as mortes de
animais não humanos em decorrência da doença
e podem indicar a presença do vírus em uma
determinada região e, com isso, o risco de
contaminação de humanos. Os macacos, de
diferentes espécies, são os principais hospedeiros
do vírus da febre amarela. No mesmo período,
foram notificados 485 casos humanos suspeitos
de febre amarela, dos quais 4 (0,8%) foram

confirmados.
A transmissão do vírus entre primatas não

humanos (PNH) foi registrada no Pará, Minas
Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
sinalizando a circulação ativa do vírus nesses
estados e o aumento do risco de transmissão às
populações humanas durante o período sazonal,
que vai de dezembro a maio. Os casos humanos
confirmados tiveram local provável de infecção
no Pará (municípios de Afuá e Oeiras do Pará)
e em Tocantins (município de São Salvador do
Tocantins).

A febre amarela é uma doença viral
transmitida por diferentes espécies de mosquitos
infectados. Os sintomas mais comuns são febre,
dores musculares com dor lombar proeminente,
dor de cabeça, perda de apetite, náusea ou
vômito. Na maioria dos casos, os sintomas
desaparecem depois de 3 ou 4 dias. De acordo
com a Organização Panamericana de Saúde
(Opas), de 15% a 25% dos pacientes entram
em uma segunda fase mais grave, na qual o risco
de morte é maior e as pessoas podem ficar com
a pele e os olhos amarelados, sangramentos, urina
escura (problemas renais), além de dores
abdominais com vômitos.

Edição: Claudia Felczak
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ASFALTO PRESENTE VAI TRAZER NOVOS
ASFALTAMENTOS PARA A REGIÃO NOROESTE

 O deputado estadual Jair Bittencourt
visitou em Varre-Sai,  as obras de
asfaltamento do programa Asfalto Presente,
uma parceria entre o Governo do Estado e o
Departamento de Estradas de Rodagem
(DER). Na ocasião, o presidente do DER,
Herbert Marques – que também participou
da visita à cidade – informou que
gradativamente as obras do programa vão
chegar a todos os municípios da região
Noroeste Fluminense.

O deputado estadual Jair Bittencourt
reconheceu a importância do Asfalto
Presente para o interior do Estado:.

– O Noroeste Fluminense tem muito a
ganhar com essas obras de asfaltamento,
muitas vezes os municípios menores não
conseguem arcar com o custo total do asfalto,
mas com essa parceria entre o Governo do
Estado e o DER, a obra se torna possível –
disse Jair Bittencourt.

Além das obras de asfaltamento
referentes ao programa Asfalto Presente, o
Noroeste Fluminense também vem recebendo
importantes intervenções nas estradas rurais
por meio do Estradas Agro Rj, programa do
Governo do Estado que já recuperou
centenas de quilômetros de estradas vicinais,
realizando o escoamento para as águas das
chuvas, patrolamento, bica corrida, entre
outros serviços.

Fotos: Rafael Pires / Agência Kaya

Deputado Estadual Jair Bittencourt esteve na região
com o presidente do DER para falar sobre as obras do programa no Estado
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ITAPERUNA: SECRETARIA DE AGRICULTURA
RECUPERA ESTRADA VICINAL DA FLORESTA

 A Prefeitura de Itaperuna, RJ, através
da Secretaria Municipal de Agricultura realizou
uma série de reparos e demais serviços,
recuperando a Estrada da Floresta e
adjacências.

Segundo José Maria Guimarães, secretário
Municipal de Agricultura, as equipes da pasta
seguem recuperando as estradas vicinais do
município.

“Nossas equipes seguem recuperando as
estradas vicinais do município, uma das
principais demandas que temos no dia a dia da
Secretaria. Não estamos medindo esforços e,
na medida do possível, estamos atendendo
nossos produtores rurais. O trabalho realizado
na Estrada da Floresta e naquele entorno ficou
muito bem feito, atendendo as reais
necessidades”, pontua o secretário.

Ainda de acordo com José Maria, o prefeito
Alfredo Paulo Marques Rodrigues, Alfredão,
em ação conjunta com a equipe de Agricultura,
vem trabalhando diariamente buscando
soluções para as demandas existentes.

“O prefeito Alfredão vem trabalhando
juntamente com a gente, buscando soluções
para as demandas que surgem cotidianamente.
É sempre importante lembrar que as fortes
chuvas do início do ano destruíram grande parte
das nossas estradas vicinais. Não estamos
medindo esforços para atender aos nossos
produtores e pretendemos atender a todos, na
medida do possível”, finaliza o secretário José
Maria Guimarães.

Com informações:  DECOM/
Itaperuna/RJ Secretaria de Agricultura de Itaperuna recupera a Estrada da Floresta
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CAVALGADA E SHOW MARCAM
O DIA DO TRABALHO EM ITAPERUNA

 O primeiro dia de maio (data dedicada
ao trabalhador) foi celebrado na maior cidade
do Noroeste Fluminense. A Prefeitura de
Itaperuna, RJ, através da Secretaria Municipal
de Agricultura, organizou uma cavalgada pelas
principais ruas da cidade.

A 13ª Cavalgada Caminho da Pedra Preta teve
sua concentração no Polo Central do Trabalho
(antigo Mercado do Produtor), com direito a café
da manhã às 07 horas. Às 09 horas, cavaleiros,

amazonas e charreteiros tomaram conta de
diversas ruas da cidade. Às 14 horas foi servido
almoço e, posteriormente, aconteceu o show
com Odair de Paula.

De acordo com José Maria Guimarães,
secretário Municipal de Agricultura, a cavalgada
já se tornou tradição na cidade.

“Essa cavalgada já se tornou tradição em nosso
município e é uma festa muito bonita. Precisamos
valorizar nossas raízes e, ao mesmo tempo,

homenagear nossos trabalhadores. E essa
festividade vem unir o útil, ao agradável, quando
conseguimos valorizar nossa cultura, comemorando
junto com os trabalhadores. Sem dúvida alguma,
uma festa muito bonita”, reforça o secretário.

O prefeito Alfredo Paulo Marques Rodrigues,
Alfredão, também valorizou o Dia do Trabalho,
homenageando os trabalhadores.

“Hoje é dia de homenagear os trabalhadores e
momento de nos confraternizar, com esse belíssimo

evento. Entendo que todos os dias deveriam ser
dedicados aos trabalhadores, que movem nossa
cidade, o estado e o nosso país. Então, esse dia
precisa ser especial e, juntos, vamos aproveitar cada
segundo, para que esses momentos possam valer
à pena. Desejo a todos os trabalhadores um feliz
dia, pelo seu dia. Aproveitem, curtam bastante esse
dia, com a família e amigos”, finaliza Alfredão.

Com informações: DECOM/
Itaperuna/RJ
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Prefeitura de Itaperuna, RJ, através da Secretaria Municipal de Agricultura, organizou uma cavalgada pelas principais ruas da cidade
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DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO REÚNE MAIS DE 13 MIL
PESSOAS AO LANÇAR PRÉ-CANDIDATURA AO SENADO

 Mesmo com a chuva forte que caiu na
Baixada Fluminense desde a madrugada, a casa
de shows Via Music Hall (antiga Via Show), em
São João de Meriti, ficou pequena para receber
todos os que marcaram presença, no sábado (30
de abril), no Grande Encontro Defesa do Rio,
promovido pelo PT em torno do pré-candidato do
partido ao Senado, deputado André Ceciliano,
presidente da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj). As catracas da casa
registraram a passagem de mais de 13 mil pessoas
no ato, que começou às 10h e terminou 13h30.

Conhecido pela sua capacidade de diálogo,
André conseguiu reunir uma grande
quantidade de prefeitos, deputados estaduais,
federais e vereadores de 12 diferentes partidos,
de diferentes pensamentos ideológicos, e
também representantes de sindicatos, como a
CUT e movimentos como o MST, até entidades
patronais, como a Associação dos
Supermercados e a Rio Indústria.

“Aqui tem vascaíno, como o (vereador)
Lindbergh Farias, até flamenguista, como o
deputado Dr. Luizinho, mas uma coisa nos une,
acima de tudo, que é o Estado do Rio de
Janeiro”, foi como André iniciou o seu discurso,
logo após a exibição de um vídeo enviado pelo
ex-presidente Lula especialmente para saudar
os participantes do evento.

“O André pode ser a grande solução
para o Estado do Rio de Janeiro. Levantar
a moral do povo e ajudar a gente a fazer o
Rio de Janeiro ter de novo empregos, a
vencer a violência e voltar a ser um estado
símbolo do Brasil”, disse Lula em sua
mensagem.

André reforçou em seu discurso seu perfil
conciliador. “Um sujeito falou assim: mas eu
vi você beijando o governador. Tem uma foto

GRANDE ENCONTRO EM DEFESA DO RIO
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sua beijando o governador! Tem uma não, tem
mais de vinte!! Porque eu faço assim com todo
mundo. Com muito respeito, mas com posição
política, sem abrir mão das minhas
convicções”, começou. “Eu não me
envergonho do meu partido, nem me
envergonho de ser político. O meu único
partido foi o PT, quando alguns saíram nos
piores momentos, nós fizemos questão de ficar,
de botar a estrela no peito e defender o legado
do presidente Lula e da presidenta Dilma.
Como eu disse no inicio: seguramente temos
torcedores aqui de várias correntes, mas o que
a gente precisa nesse momento é unificar o
estado do Rio de Janeiro. É buscar para o
estado do Rio de Janeiro, como falou o
presidente Lula, o desenvolvimento econômico
e o emprego!”.

ENCONTRO ECLÉTICO
Do presidente da União Brasil, prefeito

Waguinho (Belford Roxo), até as deputadas
Jandira Feghali (PCdoB), Benedita da Silva
(PT) e a ex-deputada Cidinha Campos, André
não apenas deu uma demonstração de sua
força política em todo o estado, mas também
do carinho que conquistou ao longo dos anos.
Comitivas de várias partes do estado foram
prestigar o evento.

O prefeito de Bom Jesus de Itabapoana,
Paulo Sergio Cyrillo (PL), veio de longe para
prestigiar o amigo. “André tem ajudado muito
a minha cidade, por isso fiz questão de vir de
longe para dar esse abraço nesse dia que vai
marcar o início de uma grande caminhada”,
disse ele.

“Além de um ser um grande deputado e
um presidente da Alerj que consegue construir
o diálogo, ele é um ser humano extraordinário,
disse o prefeito de Petrópolis, Rubens

Bomtempo (PSB).
“O André tem a característica de ouvir e

resolver. Todos os momentos que minha
cidade teve problemas, ele abriu as portas
de onde eu não conseguia chegar”, disse o
prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa
(PP).

“Quem me ligava todos os dias, no auge
de pandemia, perguntando como a
Assembleia Legislativa poderia fazer para
ajudar era o deputado André Ceciliano”,
lembrou em discurso o deputado federal Dr.

Luizinho, presidente do PP-RJ e coordenador
da Comissão Externa de Enfrentamento da
Covid-19 na Câmara Federal. “Pensamos
diferente em muitas coisas, mas o Rio de
Janeiro nos une”, disse.

O deputado estadual Luiz Paulo
(Cidadania) discursou em nome de todos os
parlamentares da Alerj. “Além da capacidade
de diálogo, o André conhece profundamente
os problemas do estado e tem como pauta
principal a recuperação econômica do Estado
do Rio de Janeiro”, afirmou.

“André vai ajudar a gente a fazer com que o Rio volte a ter emprego, a vencer a violência e ser um estado símbolo para o Brasil”, afirmou Lula em vídeo exibido no evento
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“André vai ajudar a gente a fazer com que o Rio volte a ter emprego, a vencer a
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ITAPERUNA: DIA D DE VACINAÇÃO

 A Prefeitura de Itaperuna, RJ, através da
Secretaria Municipal de Saúde, não poupou
esforços na estruturação do “Dia D de
vacinação contra a gripe, sarampo e Covid-19”,
disponibilizando mais de 30 pontos de vacinação,
visando proporcionar melhor comodidade aos
itaperunenses. O Dia D aconteceu no último
sábado, 30.

Para os adultos, a vacina contra o sarampo
teve como público alvo os profissionais da Saúde;
contra a influenza (gripe), foram vacinados os
profissionais da Saúde e idosos acima de 60 anos;
e em relação à Covid-19, idosos acima de 80
anos (4 meses após a primeira dose de reforço,
ou seja, a segunda dose de reforço).

Também foram vacinadas contra a gripe e
sarampo, as crianças de 06 meses a 4 anos, 11
meses e 29 dias. A vacinação para o grupo infantil
ficou disponível nos seguintes locais: Unidade
Ambulatorial Pediátrica Mariza Mozer (UAP);
Unidade Básica de Saúde (UBS) Surubi, São
Matheus, Aeroporto, Boa Ventura, Raposo, São
Francisco, Horto, Retiro do Muriaé, Comendador
Venâncio e Boa Fortuna.

Já os adultos se vacinaram no Centro de
Saúde Dr. Raul Travassos; Unidade Básica de
Saúde (UBS) Jardim Surubi, Costa e Silva,
Cehab, São Mateus, Carulas, São Manoel,
Aeroporto, Fiteiro, Córrego da Chica, Boa
Ventura, Raposo, Guaritá, São Francisco, Horto,
Córrego Seco, Retiro do Muriaé, Itajara, Prefeitura de Itaperuna disponibiliza mais de 30 pontos de vacinação para o Dia D
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ET Frigorífico, Boa Vista, Penha, Aré, Comendador
Venâncio e Boa Fortuna.

A Secretaria Municipal de Saúde ainda
montou pontos extras nos seguintes locais: Igreja
Nossa Senhora das Graças, Igreja Batista da
Boa Fortuna, Colégio Estadual 10 de Maio, Igreja
São José do Avahy, Centro Evangelístico,
contêiner na Feira Livre, Igreja Santa Rita de
Cássia, Capela São Pedro e Escola Municipal
São José (pracinha).

As 23 UBS, mais nove pontos extras, ficaram
à disposição da população durante o “Dia D de
vacinação contra a gripe, sarampo e Covid-19”.

Segundo Adriana Levone, secretária
Municipal de Saúde, um dos objetivos desta
campanha foi ampliar os locais de vacinação.

“Um dos nossos objetivos foi facilitar o acesso
aos locais de vacinação, para a população. O
prefeito Alfredão vem nos dando total apoio,
assim como o vice-prefeito Nel; ambos, sempre
solícitos às nossas demandas. Aproveito a
oportunidade a fim de agradecer a toda a nossa
equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que
não mediu esforços, trabalhando no sábado,
sempre prontos para servir bem, a população. E
no dia a dia da Secretaria de Saúde vamos
continuar trabalhando, visando um atendimento
humanizado, bem como atendendo as demandas
que venham a surgir”, finaliza a secretária.

Com informações:  DECOM/
Itaperuna/RJ


