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Instituto do Ambiente promove dia D
da Operação Fumaça Zero

Saquarema é cenário de competição 
de ondas grandes com avaliação 

virtual

Já começou a disputa da 
maior onda surfada na remada 
de ondas grandes nas praias de 
Saquarema. Até outubro, surfi stas 
que estiverem dispostos a encarar 
as paredes de água das praias da 
cidade podem fotografar o feito e 
concorrer a um prêmio que chega 
a R$ 12 mil.

Depois da captura da ima-

gem, o processo será todo virtual. 
A competição será divida em três 
partes. A primeira, que já começou e 
vai até o dia 21 de agosto. O segun-
do lote vai até o dia 22 de setembro 
e o terceiro e último lote até 22 
de outubro. Apenas serão aceitas 
imagens sem edição e datadas no 
período de avaliação.

Lei autoriza professores da rede 
estadual a ampliar carga horária

O governador do Rio de 
Janeiro, Cláudio Castro, sancio-
nou a lei 9.364/2021, que autoriza 
professores da rede estadual com 
jornada de trabalho de 16 horas 

aumentarem sua carga para 30 
horas, com salário proporcional 
à mudança. A legislação foi publi-
cada no Diário Ofi cial do Estado 
desta quarta-feira, 21.

A possibilidade de amplia-
ção da carga horária é uma rei-
vindicação antiga do magistério. 

O Instituto Estadual do 
Ambiente realizou nesta quinta-
-feira (22/7) o Dia D na Operação 
Fumaça Zero. Iniciada no mês de 
maio, o objetivo da mobilização 
é reduzir, neste ano, 30% dos 

focos de incêndio e queimadas 
na Região Serrana do Estado do 
Rio de Janeiro comparando com 
o ano de 2020.

A operação vem comba-
tendo incêndios e realizando 

ações de conscientização com 
moradores e trabalhadores de 
locais que precisam lidar com as 
queimadas ano a ano. Os índi-
ces aumentam de acordo com a 
diminuição dos volumes de chuva 

durante o inverno brasileiro.
- O Dia D da Operação Fu-

maça Zero é uma ação importan-
te, que mobiliza todos os órgãos 
e setores envolvidos no projeto. 
É uma forma de alertar e chamar 

a atenção da sociedade sobre os 
perigos dos incêndios fl orestais, 
não só para o meio ambiente, 
mas para toda a sociedade - ex-
plica o secretário...
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Lei autoriza professores da rede 
estadual a ampliar carga horária

Estado poderá reduzir ICMS 
para produtos fármacos

O Governo do Es-
tado está autorizado a 
reduzir a alíquota do Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS) em operações 
para empresas fabricantes 
e distribuidoras de produ-
tos fármacos, de acordo 
com a Lei 9.367/21, de au-

toria do deputado Marcelo 
Cabeleireiro (DC). A norma 
foi sancionada pelo gover-
nador Cláudio Castro e 
publicada no Diário Ofi cial.

A lei permite que 
o governo envie à Alerj 
projetos de lei para igualar 
a alíquota de ICMS des-
ses produtos conforme a 

já praticada pelo estado 
do Espírito Santo. Este 
processo é chamado de 
“colagem”, medida per-
mitida pela Lei Comple-
mentar Federal 160/17, 
com o intuito de evitar a 
guerra fiscal entre esta-
dos vizinhos. A redução 
do tributo só poderá ser 

dada após a apresentação 
de um estudo de impacto 
orçamentário e fi nanceiro, 
conforme a Lei Comple-
mentar 159/17, que criou 
o Regime de Recuperação 
Fiscal ao qual o Rio ainda 
está submetido através de 
uma decisão do STF.

A le i  va le  para 

operações envolvendo 
produtos fármacos para 
humanos, testes rápidos, 
dermocosméticos e pro-
dutos destinados a tra-
tamento de hipertensão 
arterial e glicose. “O Es-
pírito Santo, com base 
no programa “Compete”, 
tem ICMS percentual de 

1,1%, fazendo com que 
as empresas de fármacos 
se instalem nesse estado. 
Dessa forma, essa norma 
tem como fi nalidade a ga-
rantia de competitividade 
para as empresas que se 
encontram instaladas no 
Rio de Janeiro”, explicou 
Cabeleireiro.

O governador do Rio 
de Janeiro, Cláudio Castro, 
sancionou a lei 9.364/2021, 
que autoriza professores 
da rede estadual com jor-
nada de trabalho de 16 ho-
ras aumentarem sua carga 
para 30 horas, com salário 
proporcional à mudança. 

A legislação foi publicada 
no Diário Ofi cial do Estado 
desta quarta-feira, 21.

A possibilidade de 
ampliação da carga horária 
é uma reivindicação antiga 
do magistério. A nova lei 
vale para os docentes I, 
ou seja, profi ssionais com 

licenciatura para atuar nos 
ensinos fundamental e 
médio.

“É uma demons-
tração de como estamos 
olhando para os servidores 
e para a educação, que é 
o futuro do nosso Estado. 
Estamos num processo de 

retomada e essa nossa ini-
ciativa vai melhorar a oferta 
de aulas para os alunos. 
Remunerar melhor esses 
heróis e investir em quali-
dade de ensino”, afi rmou o 
governador.

Conforme a lei, a 
administração da Secre-

taria de Estado de Educa-
ção (Seeduc) avaliará os 
pedidos de migração de 
jornada dos professores 
que solicitarem o benefício, 
de forma a priorizar disci-
plinas que possuam matriz 
curricular compatível com 
a carga horária ampliada.

Uma comissão mis-
ta - composta por repre-
sentantes da Seeduc e do 
sindicato que representa 
a categoria- será respon-
sável por regulamentar os 
critérios de validação da 
mudança de jornada no 
âmbito administrativo.
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Instituto do Ambiente promove dia D
da Operação Fumaça Zero

O Instituto Estadual 
do Ambiente realizou nesta 
quinta-feira (22/7) o Dia 
D na Operação Fumaça 
Zero. Iniciada no mês de 
maio, o objetivo da mobili-
zação é reduzir, neste ano, 
30% dos focos de incêndio 
e queimadas na Região 
Serrana do Estado do Rio 
de Janeiro comparando 

com o ano de 2020.
A operação vem 

combatendo incêndios e 
realizando ações de cons-
cientização com mora-
dores e trabalhadores de 
locais que precisam lidar 
com as queimadas ano a 
ano. Os índices aumen-
tam de acordo com a di-
minuição dos volumes de 

chuva durante o inverno 
brasileiro.

- O Dia D da Ope-
ração Fumaça Zero é 
uma ação importante, que 
mobiliza todos os órgãos 
e setores envolvidos no 
projeto. É uma forma de 
alertar e chamar a aten-
ção da sociedade sobre 
os perigos dos incêndios 

fl orestais, não só para o 
meio ambiente, mas para 
toda a sociedade - explica 
o secretário de Estado do 
Ambiente, Thiago Pam-
polha. 

Um outro agravante 
comum nesta época do 
ano é a soltura de balões, 
que acabam provocando 
incêndios ao caírem ace-

sos nas áreas de vege-
tação. Fabricar, vender, 
transportar e soltar balões 
é crime previsto na lei nº 
9605/98.

A Operação Fuma-
ça Zero conta com a par-
ticipação de órgãos gover-
namentais e de empresas 
privadas: Gabinete de Se-
gurança Institucional do 

Estado do Rio de Janeiro, 
Fundação Ceperj, PMERJ, 
DER/RJ, 4ª Delegacia PRF, 
Prefeituras Municipais, As-
sociações de moradores, 
Concer, Rota, CRT, Light, 
Viação Dedo de Deus, 
Pedro Ita e Grupo Águas 
são os participantes da se-
gunda edição do programa 
de preservação ambiental.
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Saquarema é cenário de competição de 
ondas grandes com avaliação virtual

Já começou a disputa da 
maior onda surfada na remada 
de ondas grandes nas praias de 
Saquarema. Até outubro, sur-
fistas que estiverem dispostos 
a encarar as paredes de água 
das praias da cidade podem fo-
tografar o feito e concorrer a um 
prêmio que chega a R$ 12 mil.

Depois da captura da 
imagem, o processo será todo 
virtual. A competição será divi-
da em três partes. A primeira, 
que já começou e vai até o dia 
21 de agosto. O segundo lote 
vai até o dia 22 de setembro e 
o terceiro e último lote até 22 de 
outubro. Apenas serão aceitas 
imagens sem edição e datadas 
no período de avaliação.

A organização está con-
tando com o apoio da Associa-
ção de Surfe de Saquarema. O 
júri tem nomes já conhecidos 
do esporte, como Alemão de 
Maresias, Gary Linden, Otávio 
Pacheco e Carlos Burle. Serão 
selecionadas as 10 grandes 
ondas inscritas e a maior delas 
será apontada por tecnologia 
para medição. A empresa que 
vai fazer o serviço é a mesma 
que mede o Gigante de Nazaré, 
em Portugal.

Para participar, os atle-
tas que têm interesse devem 
postar o GIF desenvolvido pelo 
campeonato. 

Projeto pioneiro da Prefeitura de Araruama vai oferecer um novo lar a 
moradores em situação de rua do município

Prefeitura vai realizar a distribuição gratuita de mudas
à população com o projeto Araruama Verde

“Das ruas para o 
sítio. Do sítio para uma 
nova v ida” .  Essa é a 
proposta de um projeto 
pioneiro lançado pela 
Prefeitura de Araruama 
e que deverá dar uma 
nova oportunidade de 
ressocialização a muitos 
moradores em situação 
de rua do município. 

O objetivo é ofere-
cer um lar a essas pesso-
as, com toda a infraestru-
tura para que elas mes-
mas ganhem autonomia 
e possam se manter. 

Nessa terça-feira, 
20, a prefeita Livia de Chi-
quinho formalizou a desa-
propriação administrativa 
de um sítio, por meio de 
escritura pública, onde o 
projeto vai funcionar.

As pessoas res-
gatadas das ruas, que 
desejarem por l ivre e 
espontânea vontade, vão 
poder morar nesse es-
paço, onde elas vão ter 
o acompanhamento de 
equipes de psicólogos 
e assistentes sociais. 

Também vão aprender 
a trabalhar a agricultura 
familiar, com o plantio na 
roça, além de aulas de 
artesanato.

Uma das propos-
tas é que essas pessoas 
se tornem produtores de 
mel, temperos e pimen-
tas, como por exemplo:  
malagueta e biquinho.  
Assim, elas vão vender 
tudo o que produzirem em 
uma loja, que será cons-
truída em frente ao sítio. 
Dessa forma, o projeto 
também gera trabalho e 
renda.

A ideia é que com 
o tempo esses cidadãos 
consigam se autossus-
tentar a partir do que eles 
produzirem no sítio, ou 
seja, pela força do pró-
prio trabalho; o que vai 
trazer mais dignidade e 
autonomia.

A próxima etapa 
cabe agora a uma equipe 
da Secretaria de Obras, 
que elabora um projeto 
para iniciar em breve as 
obras no sítio.

A Pre fe i tu ra  de 
Araruama, por meio da 
Secretaria de Ambiente, 
Agricultura, Abastecimen-
to e Pesca, vai realizar 
a distribuição gratuita de 
mudas de árvores nativas 

e frutíferas à população. 
O evento será nesse sá-
bado, 24, entre 09h e 16h, 
na Praça Antônio Raposo, 
no Centro. Serão distribuí-
das 300 mudas, de várias 
espécies, como: aroeira 

salsa, amora, caju, goiaba, 
graviola e araçá da praia.

A iniciativa faz parte 
do projeto Araruma Verde, 
que tem promovido um 
verdadeiro refl orestamen-
to no município. Para ter 

uma ideia, só no ano pas-
sado foram distribuídas 
mais de 3. 800 mudas; 
esse ano até agora já são 
2.532.  

O objetivo é estimu-
lar o plantio de espécies 

nativas e frutíferas no 
município, contribuindo, 
assim, para a sustentabi-
lidade ambiental.

Vale ressaltar que 
cada morador terá direito 
de levar uma muda pra 

casa. Para isso, será pre-
ciso apresentar RG, CPF 
e Comprovante de endere-
ço. No local, é obrigatório 
usar máscara de proteção 
e manter o distanciamento 
social.


