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Presépios gigantes enfeitam o Rio até janeiro

• A Secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Marcia Lins,
recebe amanhã, em São Paulo, o prêmio Líder Empresarial
do Setor Turismo, Lazer e Entretenimento de 2009. O even-
to é organizado pelo Fórum de Líderes Empresariais, presi-
dido pelo ex-ministro da Infraestrutura Ozires Silva, e já
premia há 32 anos os mais importantes e representativos
dirigentes empresariais em seus segmentos de atividade
e regiões de atuação do Brasil. A entrega do prêmio será no
Golden Hall do WTC (World Trade Center), em São Paulo,
num jantar seguido de show exclusivo de Jesse Monroe.

A eleição é feita anualmente, através do voto direto
dos próprios empresários, sem indicação de nomes. Este
ano, 26 mil pessoas votaram e escolheram os líderes nas
22 categorias propostas pelo Fórum, sendo alguns como
Lideres Setoriais, com influência em todo o Brasil, e ou-
tros como Lideres Estaduais, com influência local.

A secretária Marcia Lins foi eleita na categoria Lí-
der Setorial, junto com Guilherme Paulus (CVC) e Eduar-
do Giestas (Costa Sauípe). Marcia Lins é a única home-
nageada do setor público, todos os outros são
importantes empresários. Entre eles estão: Marcelo
Bahia Odebrecht, na área de Construção e Engenharia;
Eike Batista, Andre Gerdau Johanpeter e Roger Agnelli,
na área de Mineração e Siderurgia. Na lista de Líderes
Estaduais estão o presidente da Light, Luiz Alqueres, e
novamente o empresário Eike Batista. O evento terá a
presença de dois mil líderes empresariais de todo o país.

Secretária recebe prêmio
Líder Empresarial
do Setor Turismo

• O desemprego no Grande Rio registrou 5,6%, em outu-
bro, um recuo de 1,4 ponto percentual frente ao mesmo
mês de 2008, de acordo com a Pesquisa Mensal de Em-
prego, do IBGE. Permanece, assim, como a segunda menor
taxa de desocupação entre as seis regiões pesquisadas e
exerce influência sobre a média agregada. Em compara-
ção a setembro, o indicador permaneceu estável.

O rendimento médio real do trabalhador subiu 2%,
na relação interanual, e caiu 1,1% na mensal, ficando em
R$ 1361,70. Para a Fecomércio-RJ, os números foram
positivos em relação a 2008, embora o avanço tenha
ficado abaixo do apurado para o agregado das regiões.

O contingente de pessoas desocupadas (297 mil)
caiu 21,8%, de um ano para o outro, e não apresentou
diferença significativa no mês. O número de pessoas
ocupadas (5,1 milhões) ficou praticamente estável nas
duas comparações.

A taxa de desemprego no agregado das seis regi-
ões metropolitanas ficou em 7,5%, em outubro, ficando
estável em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em comparação a setembro, a queda foi de 0,2 ponto
percentual. De acordo com a Fecomércio-RJ, o recuo na
relação mensal e a manutenção em comparação ao
mesmo mês do ano passado indicam o reaquecimento

Região Metropolitana  apresenta recuo no desemprego
gradual do mercado de trabalho.

Ainda segundo a Fecomércio-RJ, a taxa obtida é a
menor para o mês desde 2002, e até outubro do ano
passado a economia brasileira crescia de forma robus-
ta, o pior momento dos efeitos da crise aconteceu de-
pois. Portanto, o resultado aponta para a sustentação
da recuperação da atividade. Diretamente relacionada
a tal processo, ocorre a retomada da confiança de con-
sumidores e empresários, traduzida na compra de pro-
dutos de maior valor, especialmente aqueles incentiva-
dos pela redução do IPI, e no aporte de investimentos.

O rendimento médio real teve alta de 3,2%, de um
ano para o outro, e ficou estável no mês, em
R$ 1.349,70. A massa salarial aumentou 2,9%, na com-
paração interanual e 0,4%, na relação mensal.

A população desocupada (1,8 milhão) e a popula-
ção ocupada (21,5 milhões) nas seis regiões metropoli-
tanas não se alteraram nas duas comparações.

A Fecomércio-RJ conclui que as perspectivas se-
guem positivas para os próximos meses, visto que, cos-
tumeiramente, as festividades de final de ano contribu-
em para o recuo da taxa de desemprego, que tende a
fechar o ano próximo ao patamar de dezembro de 2008,
quando estava em 6,8%.

Rogério Santana

Até janeiro de 2010, o Rio de Janeiro recebe o Christmas
Festival – Circuito de Presépios. O evento, que entrou ofici-
almente para o calendário turístico da cidade, conta com o
apoio do Governo do Estado, por meio do RIOSOLIDARIO -
Obra Social do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio e da
Arquidiocese do Rio. Cinquenta presépios ficarão expostos
em praças públicas, shoppings, aeroportos e vários pontos
da cidade. Todos em tamanho natural e seguindo as mais
diferentes concepções artísticas. O Christmas Festival é

considerado a maior exposição pública a céu aberto de pre-
sépios em tamanho natural do mundo, com obras exclusi-
vas feitas por 15 artistas brasileiros de renome e 35 novos
talentos escolhidos pela curadoria convidada pela Escola de
Belas Artes da UFRJ, e por artistas selecionados pela mes-
ma curadoria. Ao final da exposição, as peças serão vendi-
das, e parte da verba arrecadada será revertida para as obras
sociais da Arquidiocese Rio de Janeiro, da prefeitura e do
Governo do Estado, por meio do RIOSOLIDARIO.

• O secretário de Administração Penitenciária, Cesar Ru-
bens Monteiro de Carvalho, participa hoje, às 15h, da
Ampliação e Modernização do Centro de Instrução Espe-
cializada (Ciesp), no Complexo Penitenciário de Gericinó.

O Centro de Instrução Especializada atua em apoio
à Escola de Gestão Penitenciária, na formação e especia-
lização de inspetores de segurança e administração peni-
tenciária e, também, a outras instituições como Forças
Armadas e policias Civil e Militar, em diversos cursos.

O local recebeu novas instalações, entre elas, sa-
las de aula e de administração, instalação de circuito de
vigilância e monitoramento por câmeras, reforma nas
estruturas já existentes, criação de um refeitório, reparo
de toda a parte elétrica, de iluminação e urbanização da
área do Centro de Instrução e reforma da galeria de trei-
namento, local que simula o interior das unidades.

Serviço
Evento: Inauguração das obras de ampliação e moderni-
zação do Centro de Instrução Especializada
Data: Hoje Horário: 15h
Endereço: Complexo de Gericinó/ Bangu, Estrada Guan-
du do Sena. Ref: Próximo ao 14º BPM.

Estado inaugura obras de
ampliação do Centro de
Instrução Especializada
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Agenersa realiza revisão dos contratos de concessionárias
• A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Bá-
sico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) coloca
em consulta pública em sua página na internet, a par-
tir do dia 30, os documentos referentes à 2ª Revisão
Quinquenal dos contratos de concessão das conces-
sionárias Prolagos, que atende às cidades de Cabo
Frio, São Pedro d´Aldeia, Iguaba, Armação de Búzios
e Arraial do Cabo, e Águas de Juturnaíba, responsável
pelo abastecimento das cidades de Araruama, Saqua-
rema e Silva Jardim.

A 2ª Revisão Quinquenal dos contratos de con-
cessão de saneamento tem como objetivo estabelecer
os novos limites tarifários, manter o equilíbrio econô-
mico financeiro das concessões e traçar o plano de in-
vestimentos para os próximos anos.

Os interessados em participar da consulta públi-
ca encontram na página www.agenersa.rj.gov.br os re-
latórios técnicos da 2ª Revisão Qüinqüenal de Prola-
gos e Águas de Juturnaíba, o relatório técnico da
Fundação Getúlio Vargas (FGV) - consultoria contrata-
da pela Agenersa para dar apoio à equipe técnica da
agência na análise dos pleitos das concessionárias - e
também os regulamentos para participação nas audi-
ências públicas, que acontecerão nos dias 10 e 11 de
dezembro próximos, nas cidades de Cabo Frio e Araru-
ama, respectivamente.

Esta á a primeira vez que audiências públicas so-

bre as concessionárias de saneamento são realizadas
na Região dos Lagos, área de atuação da Prolagos e
da Águas de Juturnaíba. As audiências constarão da
apresentação dos relatórios técnicos da FGV e das pro-
postas das concessionárias, além de tempo reservado
para manifestações do Poder Concedente e para con-
tribuições dos interessados inscritos, em sessão aber-
ta a entidades da sociedade civil organizada e ao pú-
blico em geral.

As contribuições, por escrito, poderão ser entre-
gues no protocolo da agência até às 16h do dia 9 de
dezembro, último dia útil que antecede a audiência
pública, ou enviadas para o endereço eletrônico
www.agenersa.rj.gov.br, no link Consulta Pública, por
meio de formulário próprio.

No dia da audiência pública, as contribuições se-
rão recebidas na secretaria do evento, até o encerra-
mento da sessão. Aos que quiserem somente partici-
par como ouvintes, basta se identificar na secretaria
do evento, no próprio local.

Veja as datas e locais das audiências:
Prolagos
Data: 10 de dezembro, às 9h
Local: Auditório da Universidade Estácio de Sá de

Cabo Frio - Rodovia General Alfredo Bruno Gomes Mar-
tins, s/nº - Braga

Quissamã terá feira de animais Rio Genética amanhã
• Aberta a todos os produtores de leite do Rio de Janei-
ro interessados em melhorar a qualidade de seus re-
banhos, a próxima Feira de Animais Rio Genética acon-
tece neste sábado (28), no parque de exposições de
Quissamã, no Norte fluminense.

Promovido pela secretaria estadual de Agricultu-
ra em parceria com a Associação de Criadores do Esta-
do do Rio de Janeiro (Acerj), a partir das 9h, o evento
vai disponibilizar 300 animais Girolando (novilhas pre-
nhes e vacas de primeira cria recém paridas) e touri-
nhos da raça Gir.

Além da qualidade do gado, outro destaque da
feira é a linha de financiamento do Programa Rio Ge-
nética, com recursos do Tesouro Estadual, que permi-
te ao produtor rural adquirir animais, com juros de 2%
ao ano e cinco para pagamento. Na avaliação do se-
cretário da pasta, Christino Áureo, o financiamento é
um incentivo para que o pequeno produtor tenha aces-
so à genética de alto nível.

– A introdução de animais de qualidade permitirá
a melhoria progressiva do rebanho e da produtividade
leiteira. Esse investimento é fundamental para que o
estado consiga atingir a meta de dobrar a produção
leiteira até 2014 – frisou.

A Feira de Animais Rio Genética integra a política
do governo estadual para promover o fortalecimento
do setor, que inclui aspectos importantes como a união
da classe produtora em torno dos mesmos objetivos.

Assim como nos eventos anteriores, este também

Estado concede licenças
ambientais em Pádua

• A Secretária de Estado do Ambiente, Marilene Ra-
mos, entrega hoje, às 14h, em cerimônia no Teatro
Municipal de Santo Antônio de Pádua, as licenças
ambientais de 45 serrarias de pedras ornamentais do
município, no Norte Fluminense. O prefeito da cidade,
José Renato Fonseca Padilha, e o vice-presidente do
Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Paulo Schiavo,
participam do evento.

A concessão é resultado do Termo de Ajuste de
Conduta (TAC) assinado pelas empresas com o Gover-
no do Estado e o Ministério Público Federal, no qual
elas se comprometem a adequar suas atividades, con-
forme determina a legislação ambiental.

As serrarias estão submetidas a uma série de
exigências, entre as quais o remanejamento das res-
pectivas atividades para área externa às faixas margi-
nais de proteção, evitando, com isso, o lançamento de
efluentes contaminados em rios e lagoas.

A Prefeitura de Pádua também doará um terreno
para a instalação de uma empresa de argamassa que
reaproveitará restos de produção das serrarias, como
o pó proveniente de decantação e as aparas do rejeito
do processo de serragem.

Com isso, a Secretaria de Estado do Ambiente,
por meio do Inea, seu órgão executivo, avança na regu-
larização de setores econômicos importantes que, há
anos, funcionam à margem da legislação.

Águas de Juturnaíba
Data: 11 de dezembro, às 9h
Local: Auditório da Universidade Cândido Mendes

de Araruama - Rodovia RJ124, km 34, Condomínio Pólo
Industrial - Itatiguara

Para a entrega de contribuições, o endereço é
Avenida 13 de Maio, 23 – 23° andar, Centro, Rio de
Janeiro.

Sessões regulatórias transmitidas pela internet
A Agenersa está transmitindo suas sessões regu-

latórias, simultaneamente, em sua página na internet,
a fim de promover a transparência de suas decisões e
atingir um número cada vez maior de consumidores.

O sistema de transmissão em tempo real, pelo
site, está disponível desde a 7ª. sessão regulatória, dia
30 de junho passado, marcando uma iniciativa pionei-
ra na regulação do Estado do Rio de Janeiro.

A Agenersa conta com a crescente participação
da sociedade no acompanhamento de seu trabalho,
lembrando que a contribuição de todos é o diferencial
para seu aperfeiçoamento.

Assista em: http://www.agenersa.rj.gov.br/
aovivo.asp. Para participar, entre em contato com a agên-
cia no e-mail sessaoregulatoria@agenersa.rj.gov.br. A
próxima sessão regulatória acontece no dia 17 de
dezembro.

será realizado em uma importante bacia leiteira do
estado, reunindo um conjunto de cooperativas que es-
tão investindo no aumento da produção e na qualida-
de, visando oferecer à população um produto melhor.

A visitação aos animais que serão comercializa-
dos poderá ser feita a partir das 9h. Às 11h, começam
a ser recebidas as propostas dos interessados em cada
lote. As vendas serão oficializadas, a partir das 14h,
com a abertura dos envelopes para aqueles que apre-
sentarem as maiores ofertas. Em caso de empate, será
aberto um novo processo de compra entre aqueles que
ofereceram o mesmo valor. A maior oferta verbal apre-
sentada será a vencedora.

Cada comprador poderá adquirir, no máximo, 20
animais, respeitando o teto do valor de financiamento
do programa, de R$ 50 mil por produtor. Para aqueles
que pretendem se candidatar ao financiamento vale
lembrar que é imprescindível o cadastramento nos es-
critórios da Emater-Rio em seu município.

Todas as fêmeas participantes da feira são registra-
das na Associação Brasileira de Criadores de Gado Giro-
lando, e os tourinhos na Associação dos Criadores de Gir.

A série de Feiras de Animais Rio Genética de 2009
será encerrada no dia 5 de dezembro na fazenda da
Emater-Rio, em Italva, na Região Noroeste. O evento
será destinado, exclusivamente, a produtores familia-
res. Para adquirir os animais os produtores devem aten-
der as exigências do Programa Nacional de Agricultura
Familiar.
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