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Lançada campanha anual para promover 
os produtos orgânicos no país

Ministério Público realiza operação 
em postos de combustíveis no 

interior do Estado do Rio

Na última quinta-feira (08), 
o Ministério Público, com o apoio 
da Polícia Civil do Estado do Rio 
de Janeiro e auxílio do Procon-RJ, 
entre outros órgãos, efetuou uma 
grande operação para combater 
a adulteração de combustíveis e 
emissão de notas fiscais falsas 
em cidades da Região Serrana e 
dos Lagos.

A ação foi batizada de “Pe-
tróleo Real” e ocorreu em todo o 
país. Apenas no Estado do Rio, 
41 postos de combustíveis foram 
alvos da operação, que foi execu-
tada em todos os postos de forma 
simultânea para combater o vaza-
mento de informações.

Proibido reboque de veículo 
na presença do motorista

Motoristas ainda esta-
rão sujeitos às penalidades 
do estacionamento em locais 
irregulares.Os carros estacio-
nados em locais proibidos não 

poderão mais ser rebocados 
na presença do proprietário ou 
motorista. É o que determina 
a Lei 9.351/21, de autoria do 
deputado Samuel Malafaia 

(DEM), sancionada pelo gover-
nador Cláudio Castro e publi-
cada no Diário Oficial.

Para levar informações 
à população sobre os produtos 
orgânicos e seus benefícios, 
foi lançada nesta segunda-feira 
(12) a 17ª Campanha Anual de 
Promoção do Produto Orgânico. 

O tema deste ano é Alimento 
Orgânico: Sabor e Saúde em sua 
Vida. A iniciativa é do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento.

A campanha busca infor-

mar os consumidores sobre como 
são produzidos os orgânicos, 
como identifi car esses produtos 
nas feiras e nas prateleiras do 
supermercado, bem como sobre 
as formas de controle existentes 

para a prevenção de fraudes.
No lançamento, a minis-

tra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Tereza Cristina, 
informou que o ministério, em 
curto prazo, por meio da Agência 

Nacional de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Anater), está 
destinando R$ 3 milhões para as-
sistência técnica aos produtores 
de orgânicos.



Página 2 Carmo, Edição Nº 193, 14 de julho de 2021

Cidade em Foco - www.jornalcidadeemfoco.com.br
Logus Ambiental Ltda-Me
C.N.P.J. 07.766.805/0001-90
E-mail: logusnoticias@hotmail.com

Av. Edgar Gismonti, nº 90, Centro, Carmo-RJ, 28.640-000
Tel: (22) 2537-0346

Jornalista Responsável: André Salles 003674/RJ

O Cidade em Foco não endossa, necessariamente, os conceitos 
emitidos em artigos ou matérias assinadas por seus colaboradores.

Circulação: Interior do Estado do Rio de Janeiro

Tiragem: 5.000 Exemplares

Lançada campanha anual para promover 
os produtos orgânicos no país

BNDES destinará R$ 5,1 bilhões 
a pequenos agricultores

Pela primeira vez, 
R$ 1 a cada R$ 4 dos 
recursos disponibilizados 
pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) 
no Plano Safra será des-
tinado aos pequenos pro-
dutores. Serão oferecidos 
R$ 20,1 bilhões ao setor 
agropecuário brasileiro no 
Plano Safra 2021/2022, 

vigente entre 1° de julho 
de 2021 e 30 de junho de 
2022. Nesse plano, houve 
a ampliação em 58% dos 
recursos disponibilizados 
ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (Pronaf). Ao 
todo, serão R$ 5,1 bilhões 
para esses produtores 
menores, frente aos R$ 
3,3 bilhões do período 

anterior.
Nesse Plano Safra 

2021/2022 serão ofereci-
dos R$ 17,1 bilhões em 
recursos subvencionados 
pelo Governo Federal, 
e cerca de R$ 3 bilhões 
em linha própria do BN-
DES, que poderão ser 
acessados pelos produ-
tores rurais, empresas e 
cooperativas do setor. Os 

recursos sujeitos à sub-
venção econômica serão 
aplicados por meio de dez 
programas. Nove deles 
são destinados à agricul-
tura empresarial, que con-
tará com R$ 11,9 bilhões. 
As taxas de juros anuais 
dessas linhas variam entre 
5,5% e 8,5%. Já o Pronaf 
terá taxas anuais entre 
0,5% e 4,5%.

“O desejo é atender 
mais produtores rurais, 
reduzindo cada vez mais 
o tíquete médio”, expli-
cou Gustavo Montezano, 
presidente do BNDES. 
“Fizemos R$ 3,6 bilhões 
com recursos próprios 
(na safra 2020/21). Para 
este ano, não enxergamos 
qualquer tipo de limitação 
orçamentária para recur-

sos próprios do banco.”
As soluções dis-

ponibilizadas atendem às 
diversas necessidades dos 
agricultores, como projetos 
de investimento, aquisição 
de máquinas e equipamen-
tos, recursos para custeio, 
investimentos em susten-
tabilidade, armazenagem, 
inovação e modernização 
de cooperativas.

Para levar informa-
ções à população sobre 
os produtos orgânicos e 
seus benefícios, foi lançada 
nesta segunda-feira (12) a 
17ª Campanha Anual de 
Promoção do Produto Or-
gânico. O tema deste ano 
é Alimento Orgânico: Sabor 
e Saúde em sua Vida. A 
iniciativa é do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento.

A campanha busca 
informar os consumidores 
sobre como são produzi-
dos os orgânicos, como 
identifi car esses produtos 
nas feiras e nas prateleiras 
do supermercado, bem 
como sobre as formas de 
controle existentes para a 
prevenção de fraudes.

No lançamento, a 

ministra da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, informou 
que o ministério, em curto 
prazo, por meio da Agência 
Nacional de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
(Anater), está destinando 
R$ 3 milhões para assistên-
cia técnica aos produtores 
de orgânicos.

“A produção orgâni-
ca se desenvolve de forma 
harmônica com a natureza, 
sem descuidar da geração 
de renda e da inclusão 
social para o produtor. É 
a expressão mais pura da 
sustentabilidade em seus 
três pilares: social, econô-
mico e ambiental. Trata-se 
de uma ótima opção para 
aqueles que desejam uma 
alimentação saudável e 

nutritiva”, disse a ministra.
A campanha anual 

foi lançada em um semi-
nário virtual que ocorreu 
nesta segunda-feira (12) e 
terça-feira (13) para debater 
o setor de orgânicos. Mesas 
de diálogos foram realiza-
das com transmissões ao 
vivo pelo youtube da Escola 
Nacional de Gestão Agro-
pecuária (Enagro).

Dados do setor
O produto orgânico 

é aquele que, seja in natura 
ou processado, é obtido 
sem o uso de defensivos de 
origem química e de forma 
não prejudicial ao ecos-
sistema local. Atualmente, 
cerca de 25 mil produtores 
estão cadastrados no minis-
tério como orgânicos.

A produção de ali-
mentos orgânicos cresceu 
30% em 2020, segundo 
dados da Associação de 
Promoção dos Orgânicos 
(Organis). Esse aumento 
de produção, consumo 
e procura por alimentos 
cultivados e processados 
de forma mais sustentável 
movimentou cerca de R$ 
5,8 bilhões no mercado 
nacional.

Produto seguro
A ministra Tereza 

Cristina citou que a pro-
dução segue regras de 
controle de qualidade e 
segurança. “A produção 
de orgânicos no Brasil é 
amparada por diversos me-
canismos de controle e de 
garantia da qualidade que 

asseguram o cumprimento 
dos mais rígidos padrões de 
segurança”, disse Tereza 
Cristina.

Para serem comer-
cializados, os produtos or-
gânicos deverão ser cer-
tificados por organismos 
credenciados no Ministério 
da Agricultura. São dispen-
sados da certificação os 
produzidos por agricultores 
familiares que fazem parte 
de organizações de contro-
le social cadastradas no mi-
nistério, que comercializam 
exclusivamente em venda 
direta aos consumidores.

Para os alimentos 
industrializados, somente 
são considerados orgâni-
cos os com mais de 95% 
de ingredientes de origem 
na agricultura orgânica.

Produção orgânica
O sistema orgâni-

co de produção tem entre 
as fi nalidades a oferta de 
produtos saudáveis sem 
contaminantes. Eles são 
produzidos sem a utiliza-
ção de práticas e insumos 
que possam pôr em risco o 
meio ambiente e a saúde do 
produtor, do trabalhador ou 
do consumidor.

Outra fi nalidade é a 
preservação da diversidade 
biológica dos ecossiste-
mas onde estejam inseridos 
os sistemas de produção, 
com especial atenção às 
espécies ameaçadas de 
extinção. Ocorre ainda o 
emprego de produtos e 
processos que mantenham 
ou incrementem a fertilidade 
do solo.
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Proibido reboque de veículo 
na presença do motorista

Motoristas ainda 
estarão sujeitos às pena-
lidades do estacionamen-
to em locais irregulares.
Os carros estacionados 
em locais proibidos não 
poderão mais ser rebo-
cados na presença do 
proprietário ou motorista. 

É o que determina a Lei 
9.351/21, de autoria do 
deputado Samuel Mala-
faia (DEM), sancionada 
pelo governador Cláudio 
Castro e publicada no 
Diário Oficial.

A medida valerá 
mesmo quando o veículo 

estiver guinchado ou em 
cima do reboque e, caso 
o motorista comprove 
que a liberação do auto-
móvel não foi permitida, 
o proprietário não será 
obrigado a pagar a diá-
ria de permanência no 
depósito público. A me-

dida prevê como provas 
fotografias e vídeos do 
momento do içamento do 
veículo.

Porém, os motoris-
tas continuarão sujeitos 
às penalidades do esta-
cionamento irregular. “O 
objetivo é minimizar os 

transtornos causados por 
estacionamento irregular, 
pois muitas vezes o con-
dutor não percebe que 
parou em local proibido. 
E se o veículo não estiver 
guinchado, nem em cima 
do reboque o motorista 
pode retirá-lo, por que 

quando está no reboque, 
ainda no local da infra-
ção, ele não pode fazer 
o mesmo?”, questionou 
o autor na justificativa 
do texto. As informações 
sobre a nova lei deverão 
ser visíveis no caminhão 
de reboque.
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Ministério Público realiza operação em postos de 
combustíveis no interior do Estado do Rio

Na última quinta-feira (08), 
o Ministério Público, com o apoio 
da Polícia Civil do Estado do Rio 
de Janeiro e auxílio do Procon-RJ, 
entre outros órgãos, efetuou uma 
grande operação para combater 
a adulteração de combustíveis e 
emissão de notas fiscais falsas 
em cidades da Região Serrana e 
dos Lagos.

A ação foi batizada de “Pe-
tróleo Real” e ocorreu em todo o 
país. Apenas no Estado do Rio, 
41 postos de combustíveis foram 
alvos da operação, que foi execu-
tada em todos os postos de forma 
simultânea para combater o vaza-
mento de informações.

Na Região dos Lagos do 
Rio, em Araruama, um posto foi 
interditado logo após os agentes 
constatarem irregularidades entre 
o valor pago pelos clientes e a 
quantidade de combustível que 
saía da bomba. 

Um posto em Búzios tam-
bém teve as bombas lacradas. O 
motivo foi a falta de extintores de 
incêndio no local. O mesmo proble-
ma foi encontrado em um posto de 
São Pedro da Aldeia. A operação 
ainda autuou outros dois postos 
na região Serrana que também 
apresentavam irregularidades.

Para o diretor de ação re-
gional do Procon Rio, Cláudio 
Andrade, o consumidor continua 
sendo o maior aliado do Procon no 
combate às práticas ilegais.

“Principalmente nesses 
aumentos sucessivos de com-
bustíveis nas refi narias, que são 
repassados para os postos de 
combustíveis, o consumidor ganha 
muito, principalmente no conheci-
mento. Tudo que está sendo feito 
aqui é um direito do consumidor. 
O consumidor tem que colocar em 
prática o seu direito de reivindica-
ção”, afi rmou Cláudio.

Governo fi xa percentual do biodiesel 
misturado ao óleo diesel em 12%

Araruama supera 70% de cobertura vacinal 
contra a Covid-19 e ocupação de leitos cai

O presidente Jair Bol-
sonaro aprovou resolução do 
Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) que estabe-
lece a redução do teor de mistura 
obrigatória do biodiesel no óleo 
diesel fóssil de 13% para 12%, 
válida no 81º Leilão de Biodiesel. 

Nos leilões anteriores, o 
percentual havia sido reduzido ao 
patamar de 10% em decorrência 
dos efeitos da valorização do 
custo do óleo de soja nos mer-
cados brasileiro e internacional, 
combinados com a desvaloriza-
ção cambial da moeda brasileira 
frente ao dólar, que tinha impul-
sionado as exportações de soja 
e também encarecido o valor do 
biodiesel produzido nacional-

mente. Tal realidade acarretava 
a possibilidade de excessivo 
incremento do preço do óleo 
diesel por causa do aumento do 
biodiesel e, por isso, o percentual 
foi reduzido. 

Segundo o governo, a 
medida de fi xação do percentual 
em 12% para o próximo leilão 
ocorre após a melhora no cenário 
do preço do biodiesel. “Com o 
arrefecimento dessa tendência de 
aumento do preço do biodiesel, 
fi zeram-se presentes as justifi -
cativas técnicas para que, no 81º 
leilão, o percentual de mistura de 
biodiesel fosse fi xado em 12%”, 
informou a Secretaria-Geral da 
Presidência da República, em 
comunicado à imprensa.

A Prefeitura de Ara-
ruama já havia estimado 
para o início de julho vacinar 
70% da população com a 
primeira dose contra a CO-
VID-19. Devido ao sucesso 
da logística de imunização 
essa estimativa foi supe-

rada. 
Na sexta-feira, 09, a 

Secretaria de Saúde regis-
trou 71,4% da população a 
partir de 18 anos vacinada 
com a primeira dose; o equi-
valente a 65.534 pessoas.

A segunda dose está 

em 28,6%, que corresponde 
a 26.259 pessoas.

Uma das consequ-
ências diretas da imuniza-
ção diz respeito à ocupação 
de leitos exclusivos para 
Covid-19 no município, que 
teve uma grande queda.

A Unidade de Pa-
cientes Graves (UPG), que 
no auge da pandemia che-
gou a registrar 89% de ocu-
pação, agora está em 18%.

Os leitos de enfer-
maria exclusivos para Co-
vid-19, que já fi caram em 

92% de ocupação, agora 
registram 35%.

Os números refor-
çam a importância da va-
cinação para a diminuição 
no número de casos da 
doença.

É importante tam-

bém que a população se 
conscientize para tomar a 
segunda dose.

Segundo as autori-
dades de saúde, a pessoa 
só está devidamente pro-
tegida após tomar as duas 
doses da vacina.


