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Senador Carlos Portinho (PL-RJ) está empenhado no diálogo com o Governo Federal para que a
obra saia do papel e beneficie a população de Itaperuna com o início das obras da Estrada do Contorno

SENADOR CARLOS PORTINHO ATESTOU
A ESTRADA DO CONTORNO DE ITAPERUNA

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas,
esteve reunido com parlamentares no Congresso
na quarta-feira (7). Durante o encontro, o Senador
Carlos Portinho (PL-RJ) abordou as demandas
do Estado do Rio de Janeiro. O parlamentar
confirmou a intenção do Governo de avançar no
projeto da Ferrovia EF-118, que ligará Nova
Iguaçu até Vitória, no Espírito Santo. A iniciativa
será fundamental para a evolução do Porto do
Açu, em São João da Barra. Além disso, Portinho
atestou o desenvolvimento dos estudos dos
projetos da Estrada do Contorno, em Itaperuna.
As duas obras são de extrema importância para
o progresso das Regiões Norte e Noroeste
Fluminense. PÁGINA 3
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 Medida provisória (MP) que cria o Programa
de Estímulo ao Crédito (PEC) foi publicada na
quarta-feira (7) no Diário Oficial da União.
Diferentemente de outra MP já editada pelo
governo, a 992/20, que cria o Programa de
Capital de Giro para Preservação de Empresas
(CGPE), a nova MP tem como alvo apenas
micro e pequenas empresas, produtores rurais
e microempreendedores individuais, sejam
pessoas físicas ou jurídicas, com receita bruta
anual de até R$ 4,8 milhões. Se aprovada pela
Câmara e pelo Senado, ficará a cargo do
Conselho Monetário Nacional fixar as regras
gerais desses empréstimos, como taxa de juros,
duração e carência. Já a supervisão do
programa ficará sob a responsabilidade do
Banco Central. A expectativa do governo, com
a medida, é garantir a oferta regular de serviços
e programas voltados à população em geral,
especialmente a mais vulnerável, para
minimizar os efeitos provocados pela pandemia
de covid-19. PÁGINA 7

PUBLICADA MEDIDA PROVISÓRIA QUE ABRE
CRÉDITO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Medida beneficia também produtores rurais e microempreendedores

AGERIO REABRE INSCRIÇÕES
PARA AS LINHAS DE CRÉDITO

DO PROGRAMA SUPERARJ
 A Agência de Fomento do Estado do Rio

de Janeiro (AgeRio) reabriu, na segunda-
feira (5), novas inscrições para as linhas
de crédito do Programa SuperaRJ a juro
zero. PÁGINA 9
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Publicações a pedido

SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA
DIVULGA 365 OPORTUNIDADES DE EMPREGO

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

 A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab)
divulga 365 oportunidades para as regiões Metropolitana, Médio
Paraíba, Baixadas Litorâneas e Serrana essa semana.

 As oportunidades são oferecidas pelo Sistema Nacional
de Emprego (Sine), analisa comparativamente o perfil
profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga
disponibilizada pela contratante. É importante que o cidadão
mantenha o seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou
atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando
seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e
comprovante de residência.

Vagas por região - Na Região Metropolitana, são
oferecidas 230 oportunidades. Entre as opções destacam-se
60 oportunidades para operador de telemarketing, tendo como

pré-requisito ter o ensino médio completo. Além de 52 vagas
para auxiliar operacional de logística, entre outras.

Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma
das 83 vagas oferecidas no local. Entre elas, 32 vagas para
vendedor, 30 para a área da construção, entre outras.

Na Região do Médio Paraíba estão sendo oferecidas 39
vagas. Entre as opções, existem dez vagas para garçom, dez
para ajudante de cozinha, entre outras.

Na Região das Baixadas Litorâneas estão sendo oferecidas
13 oportunidades de trabalho para as funções de auxiliar de

limpeza e consultor de vendas.
 Cadastro - Para consultar as oportunidades e as

informações sobre remuneração e exigências de cada função,
o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar
a consulta de maneira presencial em uma unidade da rede ou
através dos canais digitais: empregabrasil.mte.gov.br ou
aplicativo Sine Fácil.

O cadastro também pode ser realizado através do envio do
currículo para o e-mail vagas@trabalho.rj.gov.br. Pelo mesmo
canal é possível esclarecer dúvidas.

Oportunidades são oferecidas por meio do Sistema Nacional de Emprego para quatro regiões fluminenses
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ESTRADA DO CONTORNO DE ITAPERUNA
FOI TEMA DE REUNIÃO COM MINISTRO NO DF

 O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de
Freitas, esteve reunido com parlamentares no
Congresso na quarta-feira (7). Durante o
encontro, o Senador Carlos Portinho (PL-RJ)
abordou as demandas do Estado do Rio de
Janeiro. O parlamentar confirmou a intenção
do Governo de avançar no projeto da Ferrovia
EF-118, que ligará Nova Iguaçu até Vitória, no
Espírito Santo. A iniciativa será fundamental
para a evolução do Porto do Açu, em São João
da Barra.

Além disso, Portinho atestou o
desenvolvimento dos estudos dos projetos da
Estrada do Contorno, em Itaperuna. As duas
obras são de extrema importância para o
progresso das Regiões Norte e Noroeste
Fluminense. O Senador está empenhado no
diálogo com o Governo Federal para que elas
saiam do papel e beneficiem a população destes
municípios.

Senador Carlos Portinho (PL-RJ) está empenhado no diálogo com o Governo Federal para que a
obra saia do papel e beneficie a população de Itaperuna com o início das obras da Estrada do Contorno

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

PROCON-RJ
PARTICIPA DE

AÇÃO CONJUNTA
EM POSTOS DE
COMBUSTÍVEL

 O Procon do Governo do Estado do Rio
de Janeiro, como Coordenador do Sistema
Estadual de Defesa do Consumidor, está
realizando a operação Petróleo Real no RJ. A
ação, deflagrada pelo Ministério da Justiça, tem
a participação da ANP, Polícia Civil e Secretaria
de Estado de Fazenda.

Os servidores verificam a qualidade dos
combustíveis, possíveis irregularidades nas
bombas de abastecimento, documentação que
autoriza o funcionamento do estabelecimento,
o cumprimento do Decreto da Transparência,
que visa expor de forma clara informações
quanto à precificação e publicidade, entre
outros.

A operação está sendo realizada em 41
postos de combustíveis simultaneamente para
evitar vazamento de informações. Foram
designados 120 agentes para atuar em todas
as regiões do estado: Região Metropolitana,
Serrana, Região dos Lagos, Norte Fluminense
e Costa Verde, com o apoio dos Procons
Municipais de São Pedro da Aldeia, Rio das
Ostras, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Araruama,
Macaé, Campos dos Goytacazes, Friburgo,
Nilópolis e Rio de Janeiro.

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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 Um dia histórico para a rádio pública
do Estado do Rio de Janeiro. Aos 87 anos,
a Roquette-Pinto realiza um sonho antigo:
inaugurou nes ta  quar ta - fe i ra  (7)  um
estúdio avançado no Palácio Guanabara.
Agora, além de sua sede, que preserva o
único teatro de rádio do país, o veículo
conta com o espaço para transmissões,
g ravações  e  ve icu lação  de  no t í c ias
exclusivas  da  sede da adminis t ração
es tadua l .  Algumas  a t rações  da
programação da rádio, que agora também
pode ser ouvida por aplicativo de celular,
serão realizadas no novo estúdio.

Representando o governador Cláudio
Castro no evento, o secretário de Estado
da Casa Civil, Nicola Miccione, destacou
que o novo estúdio vai contribuir para
aumentar a integração entre o Palácio e a
população fluminense.

-  Um dia de muita alegria. Uma rádio
quase centenária, que hoje está em um
momento histórico e abre suas portas para
o cidadão, em um momento de retomada
da economia e das atividades culturais e
a r t í s t i cas .  I s so  em uma semana  de
anúncios importantes para o RJ, como foi
nesta terça-feira o da retomada das obras
do Museu da Imagem e do Som (MIS), em
Copacabana. É uma nova fase para essa
rádio, que agora terá o conselho consultivo
e também com esse estúdio em um espaço
privilegiado do Palácio Guanabara, aberto
para  todos  os  se rv idores  e  pa ra  a
população – explicou Nicola Miccione,
secretário de Estado da Casa Civil.

O chefe de gabinete da Secretaria de
Estado da Casa Civil ,  Marcos Salles,
enfatizou os benefícios que a inauguração
trará para a população do Rio de Janeiro.

- O Palácio é a fonte das informações
of ic ia is  e ,  com isso ,  a  Roquet te  va i
transmitir diretamente essas notícias de
forma efetiva e de interesse real para os
ouvintes. E poderão ser replicadas para
todas as mídias.

A vocação para a prestação de serviço
da Roquette-Pinto volta com força total e
mostra  a  valor ização do Governo do
Estado com a rádio pública.

-  A inauguração do estúdio avançado
mostra a integração da Comunicação do
governo estadual com a rádio pública. É
uma vocação da Roquette a prestação de
serviços para o ouvinte, com transparência
e informações de qualidade para todas as
regiões do estado do Rio de Janeiro –
frisou a subsecretária de Comunicação do
Governo do Estado, Denise Ribeiro.

O presidente da rádio, Thiago Gomide,
que já foi voluntário da Roquette no início
da  ca r re i ra  p ro f i s s iona l ,  ce lebrou  a
conquista, fruto de várias parcerias e apoio
de representantes de várias esferas da
administração pública, setor cultural e
sociedade civil, além do empenho dos
funcionários da emissora. Gomide também
destacou o papel de uma rádio pública.

-  É  um momento  impor tan te  com
protagonismo de tantas figuras essenciais
para a Rádio Roquette-Pinto. Temos na
sede o último auditório de teatro do Brasil
e  não  sa i remos  de  l á ,  mas  vamos
transmitir alguns programas do estúdio
avançado. A qualquer momento, podemos

RÁDIO ROQUETTE-PINTO INAUGURA ESTÚDIO
AVANÇADO NO PALÁCIO GUANABARA NO RJ

Primeira transmissão
teve participação de orquestra
juvenil e ênfase em entrevistas

e prestação de serviços

en t ra r  com no t í c ias  e  p res tação  de
serviços que são uma marca da emissora.
Um veículo plural, que valoriza a educação
e a cultura do estado. É a missão da rádio
pública.

A so len idade ,  que  con tou  com a
participação dos funcionários da emissora,
marcou, também, a assinatura da posse do
novo Conselho Consul t ivo  da  Rádio
Roquette-Pinto, medida inédita adotada
pe la  a tua l  ges tão  pa ra  ga ran t i r  a
plura l idade e  t ransparência  da  rádio
públ ica .  O  Conse lho  é  fo rmado  por
representantes da administração pública e
da sociedade civil.

- Estou muito honrado de fazer parte
do  Conse lho  da  Roque te .  F ique i
emocionado ao  descer rar  a  p laca  de
inauguração da emissora que com certeza
vai marcar ainda mais a história do rádio
no nosso país. Parabéns ao Governador
Cláudio Castro e a todos os profissionais

envo lv idos  nesse  p ro je to  -  d i s se  o
sec re tá r io  de  Es tado  de  Educação ,
Alexandre Valle.

- O Conselho da Roquette é voluntário
e de grande valor. As pessoas estão aqui
porque querem contribuir e isso torna o
t raba lho  mais  e f i caz  –  enfa t i zou  o
presidente do jornal Correio da Manhã,
Cláudio Magnavita, um dos membros do
Conselho.

Ícone da cultura carioca, o fundador do
Instituto Cultural Cravo Albim, Ricardo
Cravo Albim, destacou a importância do
amor pela cultura e educação que marcam
o trabalho da atual gestão da rádio.

-  A emoção  é  um sen t imento  que
constrói. As coisas são feitas por esses
sentimentos como paixão e emoção. E essa
ges tão  com Thiago Gomide  à  f rente
constrói isso – frisou Ricardo Cravo Albim,
também um dos membros do Conselho da
Roquette-Pinto.

Também es tavam presen tes  os
membros do Conselho Consult ivo da
Rádio, o chefe de gabinete da Casa Civil,
Marcos Salles, o presidente do jornal
Correio da Manhã, Cláudio Magnavita, a
subsecretária de Comunicação, Denise
Ribeiro, e o secretário da Casa Civil,
Nicola Miccione.

Mesmo com 30  anos de experiência
em rádio, a apresentadora Ermelinda Rita
se emocionou na abertura do programa.

- Foi um orgulho para mim apresentar
o programa de inauguração do estúdio
remoto da  Rádio  Roquet te-Pinto ,  no
Palácio Guanabara. Foi um marco para a
história da emissora que assim fortalece
os pilares: educação, cultura e música de
qua l idade .  É  bom lembrar  que  esse
trabalho é pensando sempre no nosso
ouvinte, morador no estado do Rio de
Janeiro – destacou a apresentadora do
programa jornalístico O Rio em Pauta.

Em entrevista à Rádio Roquette-Pinto,
o secretário estadual de Saúde, Alexandre
Chieppe, anunciou que a Campanha de
Vacinação  cont ra  a  Gr ipe ,  segu indo
recomendações do Ministério da Saúde,
está aberta à população acima de seis
meses de idade. Segundo o secretário, o
estado do Rio de Janeiro apresenta uma
cobertura vacinal de 32,9%, considerando
os grupos prioritários que estavam sendo
vacinados.

Novo estúdio dará mais agilidade de
informação na programação da rádio

A his tór ica  Rádio  Roquet te -Pin to
continuará na sua sede, no Centro do Rio,
com sua programação voltada para a
educação, cultura, prestação de serviços
e  mús ica  de  qua l idade .  O  es túd io
avançado  no  Pa lác io  Guanabara  va i
complementa r  a  p rogramação  da
emissora, garantindo mais agilidade e
transparência na divulgação das ações de
interesse da população adotadas pela
administração pública estadual.

O estado do Rio como inspiração para
o novo estúdio

O novo estúdio avançado da Roquette-
P in to  t r az  em suas  pa redes  a
representação do que é o estado do Rio
de  Jane i ro  e  a  impor tânc ia  da
comunicação pública e de relevância para
a população. O grafiteiro Airá Ocrespo foi
o responsável por traduzir esse simbolismo
através de sua arte desenhada na parede
principal do estúdio, na entrada do prédio
anexo do Palácio Guanabara.

-  Procurei representar os símbolos da
cultura do estado integrados uns aos outros,
como o Dedo de Deus, a Bandeira do
Divino, o pandeiro, que traz a cultura do
samba, o Cristo Redentor fundido ao menino
estudante que dança do passinho. Tudo nas
cores da rádio e com o clima de leveza e
alegria que ela traz – explicou o artista.

Em f ren te  ao  pa ine l ,  a  Orques t ra
Sinfônica Juvenil Carioca deu as boas-
vindas aos convidados para a inauguração
do  novo  es túd io  e  tocou  mús icas
brasileiras durante a programação. A
orques t ra  é  um pro je to  de  mús ica  e
educação nas escolas públicas do Rio de
Janeiro, por meio de aulas gratuitas de
vários instrumentos musicais e formações
de orquestras e outros grupos musicais.

- O conhecimento nos liberta, não é teoria,
eu vivo isso na prática, na transformação
na vida dos alunos,  suas famíl ias  e
comunidades - declarou Moana Martins,
diretora da Orquestra Sinfônica Juvenil
Carioca, enfatizando a importância dada à
educação na rádio pública no estado do Rio.

FOTOS: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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PENSAMENTO DA SEMANA
 “O homem superior atribui a culpa a si próprio;

o homem comum, aos outros”. (CONFÚCIO)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 Geraldo Alckmin (PSDB), ex-governador do
estado de São Paulo, intensificou sua agenda de visitas
a prefeitos para costurar apoio na sua corrida ao
Palácio dos Bandeirantes em 2022 . Na última
semana, Alckmin esteve em Ribeirão Pires para
conversar com o prefeito Clóvis Volpi (PL). As
informações são do jornal Metrópoles. O circuito de

prefeituras se iniciou há dois meses e Geraldo passou a marcar
reuniões em simples padarias municipais. Por dia, o ex-governador
costuma agendar de dois a três encontros. A expectativa é de que
Alckmin concorra às eleições estaduais no próximo ano em outro
partido. Isso porque o pré-candidato avalia que 'foi traído' no PSDB
por João Doria - de quem foi padrinho político em 2016.

 Aliás, Geraldo já recebeu um convite para
ingressar em um novo partido. Gilberto
Kassab, presidente do PSD, colocou sua
sigla a disposição do ex-governador. Outra
opção avaliada por Alckmin seria integrar a
equipe do DEM. Isso porque Rodrigo Garcia,
vice-governador de São Paulo, era DEM e
migrou para o PSDB para concorrer ao

governo do estado no partido tucano.

 Deputado federal Pedro Augusto (PSD)
protocolou na Câmara dos Deputados projeto de
lei que visa garantir entrada gratuita de idosos com
poucos recursos financeiros e portadores de doença
crônica em cinemas, teatros e estabelecimentos que
promovam eventos artísticos e culturais e pontos
turísticos. "Além de não reunirem condições

financeiras para acesso a um evento cultural, ficam restritos a
comprar medicamentos para sua subsistência, comprometendo
grande parte de sua aposentadoria ou proventos, e por isso,
impossibilitados de exercerem o seu direito ao lazer inerente a
qualquer cidadão", justificou.

 Deputada Dani Monteiro (PSOL) iniciou
projeto Comissão de Direitos Humanos Itinerante.
Objetivo é percorrer várias regiões do estado para
divulgar trabalhos da Comissão e formar lideranças
locais para garantir atendimento em todo território
fluminense. "Nossa meta é que os cidadãos, em
qualquer região, tenham pleno conhecimento de

seus direitos e saibam a quem e como recorrer em caso de
violação. A Comissão oferece vários canais para receber
denúncias, mas precisamos espalhar essa informação e garantir
o atendimento mais humano possível", explica a parlamentar.

 O diretório do PSL no Rio de Janeiro reformulou
seu comando com a chegada de novos nomes à
sigla. O prefeito de Belford Roxo, Waguinho, deixou
o MDB para assumir a presidência estadual do
partido. A deputada federal Clarissa Garotinho
(PROS-RJ) também sinalizou sua ida à legenda
assim que for possível, já que ela depende da janela

partidária para fazer a migração e não perder o mandato. A
mudança de Clarissa para o PSL abre caminho para que o ex-
governador Anthony Garotinho também se filie ao partido.

 Segundo Clarissa, Garotinho deve se filiar ao PSL,
mas antes precisa resolver pendências com a Justiça
Eleitoral. O prazo para que o ex-governador, que hoje
está no PRP, troque de partido é até abril do ano que
vem. "Ele [Garotinho] está resolvendo juridicamente
os problemas que ele teve na última eleição. Foi uma
grande covardia, porque o processo que o deixou
inelegível foi um processo de calúnia, onde ele não

teve oportunidade de defesa, pois o advogado dele perdeu o prazo.
Se ele estiver em condições de disputar as eleições, a gente espera
que sim, ele também vai se filiar ao PSL", diz Clarissa.

 A família Garotinho também tentou migrar para o
PSD, legenda pela qual o filho do ex-governador,
Wladimir Garotinho, foi eleito para a prefeitura de
Campos. A ponte para ingressar o partido era o
deputado federal Hugo Leal, e havia uma promessa
de que Clarissa teria uma reeleição certa no ano que
vem, além do oferecimento de uma maior participação

da legenda na prefeitura de Campos. No entanto, com o aumento
da influência no PSD do prefeito do Rio, Eduardo Paes, desafeto
do ex-governador, as tratativas de migração foram frustradas.E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com

TARIFA SOCIAL
DE ENERGIA ELÉTRICA

 Senador Carlos Portinho (PL) conseguiu incluir
emenda de sua autoria no projeto de lei que
desburocratiza a inscrição de famílias de baixa renda
no benefício da tarifa social de energia elétrica
aprovado no Senado .  Pela emenda, consumidores
beneficiários de programas habitacionais de interesse social
terão mesmo direito de serem enquadrados automaticamente
como beneficiários da tarifa social de energia elétrica.

E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com

Senador pelo PL-RJ, Carlos Portinho
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Governador recebe primeira
dose da vacina contra a Covid-19

CADERNETA DE POPUPANÇA
 Impulsionada pela nova rodada de pagamentos do auxílio

emergencial e pela alta recente nos juros, a aplicação financeira
mais tradicional dos brasileiros registrou o melhor
desempenho do ano. Em junho, os brasileiros depositaram
R$ 7,09 bilhões a mais do que sacaram na caderneta de
poupança, informou o Banco Central (BC).

1ª DOSE
 O Governador Cláudio Castro recebeu a primeira

dose da vacina contra a Covid-19, na  terça-feira (5), no
Quartel de Bombeiros de Copacabana. A campanha de
imunização contra a doença começou em 18 de janeiro, e, desde
então, mais de 4 milhões de pessoas receberam doses da
CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer ou Janssen.
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VACINAÇÃO NO ESTADO

 O Rio de Janeiro montou um projeto de distribuição
das vacinas para os 92 municípios de maneira simultânea
e proporcional. As vacinas são catalogadas no Centro de
Distribuição da SES, em Niterói, e em seguida distribuídas com
carros, caminhões e vans para os municípios próximos e com o
apoio de helicópteros para o interior do Estado. Até o momento,
foram enviadas mais de 11 milhões de doses para todo o Estado.

EM QUEDA I
 A venda de autoveículos teve uma queda de 3,3%

em junho com o licenciamento de 182,5 mil, ante as 188,7
mil vendidas no mês de maio. Já na comparação com junho
do ano passado, foi registrado um aumento de 37,4% nas
vendas, já que naquele período foram comercializados no
mercado interno 132,8 mil unidades. No primeiro semestre o
crescimento foi de 32,8%, ao totalizar 1.074,2 veículos licenciados.
Os dados foram divulgados pela Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

EM QUEDA II
 A produção em junho foi de 166,9 mil unidades, 13,4%

a menos do que no mês anterior quando esse número foi
de 192,8 mil unidades. Na comparação com junho de 2020,
quando foram produzidos 98,4 mil veículos, houve crescimento de
69,6%. No primeiro semestre de 2021, a produção foi de 1.148,5
mil autoveículos, 57,5%, a mais do que no  primeiro semestre do
ano passado quando esse número foi de 729,3 mil.

DADOS BIOMÉTRICOS I
 O diretor geral da Polícia Federal (PF), Paulo Maiurino,

assinou um contrato para aquisição de novas ferramentas
de tecnologia e de identificação biométrica. Chamado de
Abis (Solução Automatizada de Identificação Biométrica),
o projeto permitirá realizar a identificação de pessoas, bem como
o armazenamento biométrico de cidadãos.

DADOS BIOMÉTRICOS II
 O novo sistema entra em funcionamento já com

um banco de dados com cerca de 22 milhões de
cadastros. Essas informações constam no antigo sistema que
será descomissionado, o Afis (Sistema Automatizado de
Identificação de Impressões Digitais) - utilizado pela
corporação há mais de 16 anos é referência internacional na
identificação de digitais, sejam elas em cenas de crime ou na
procura de pessoas desaparecidas.

DADOS BIOMÉTRICOS III
 O sistema Abis oferece, com exatidão, cruzamento

de dados, consultas de impressões digitais e até mesmo
reconhecimento facial. A capacidade inicial é de 50,2
milhões de cadastros únicos, mas pode ser expandida para
identificar os dados de até 200 milhões de brasileiros.

SUSPENSÃO
 O Conselho de Ética da

Câmara aprovou  a suspensão
do mandato do deputado
Daniel Silveira (foto), do PSL-
RJ, por seis meses. Deputados
da oposição de outros
conselheiros tentaram aprovar
a cassação, mas não
conseguiram votos suficientes.
O deputado fluminense pode
recorrer à CCJ e, depois, o caso
irá ao plenário. Daniel Silveira
responde a três processos no
conselho e o caso que julgado
nesta quarta é o mais grave. É
o que envolve os duros ataques
que o parlamentar fez a
ministros do STF , até com

ameaças físicas, além de
defesa do AI-5 , o ato mais
duro da ditadura militar
implementada no país a partir
de 1964.

ALIÁS...
 O próprio governo trabalhou pela suspensão

de seis  meses  para não correr o  r isco de ver
aprovado outro parecer, que pedia cassação do
mandato de Silveira. Esta foi a segunda suspensão de
seu mandato aprovada pelo conselho. A primeira, de dois
meses, foi aprovada semana passada e envolveu a
acusação de ameaças que fez em vídeo aos manifestantes
conhecidos como "antifascistas", quando afirmou que
podem levar um "tiro na caixa do peito".
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 Medida provisória (MP) que cria o
Programa de Estímulo ao Crédito (PEC) foi
publicada na quarta-feira (7) no Diário Oficial
da União. Diferentemente de outra MP já editada
pelo governo, a 992/20, que cria o Programa de
Capital de Giro para Preservação de Empresas
(CGPE), a nova MP tem como alvo apenas micro
e pequenas empresas, produtores rurais e
microempreendedores individuais, sejam pessoas
físicas ou jurídicas, com receita bruta anual de
até R$ 4,8 milhões.

Segundo a Secretaria-Geral de governo, o
PEC cria incentivos para os bancos emprestarem
a essas empresas e empreendedores, “ao
conceder um tratamento mais vantajoso à base
de capital das instituições financeiras
participantes”. Pelo texto, o programa será capaz
de gerar até R$ 48 bilhões em crédito. A
operacionalização se dará com recursos das
próprias instituições autorizadas a funcionar pelo
Banco Central.

Se aprovada pela Câmara e pelo Senado,
ficará a cargo do Conselho Monetário Nacional
fixar as regras gerais desses empréstimos, como
taxa de juros, duração e carência. Já a
supervisão do programa ficará sob a
responsabilidade do Banco Central.

A expectativa do governo, com a medida, é
garantir a oferta regular de serviços e programas
voltados à população em geral, especialmente a
mais vulnerável, para minimizar os efeitos
provocados pela pandemia de covid-19.

Edição: Graça Adjuto

PUBLICADA MEDIDA PROVISÓRIA QUE ABRE
CRÉDITO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Publicada MP que abre crédito a micro e pequenas empresas

Medida beneficia também
produtores rurais e

microempreendedores
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 O presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Rio (Alerj), deputado André
Ceciliano (PT), esteve presente no lançamento
do novo selo de segurança "Ande de Táxi
Legal". O adesivo será utilizado em cerca de
33 mil táxis que circulam no Rio de Janeiro, de
acordo com o Instituto de Pesos e Medidas do
Estado do Rio de Janeiro (Ipem/RJ),
responsável pelo programa. A medida pretende
dificultar a ação de táxis piratas no estado.

“O novo selo traz mais segurança ao
cidadão Fluminense, aos profissionais e aos
turistas que chegam ao Rio. Ele garante que
aquele profissional está regularizado pelo
estado”, afirmou Ceciliano. Para o governador
do Rio, Cláudio Castro, o selo faz justiça com
os profissionais que pagam os seus impostos
devidamente. “Quando defendemos os taxistas,
defendemos o estado, Esses profissionais
contribuem com o desenvolvimento econômico
do estado. Esse selo é mais do que um adesivo,
ele faz justiça social”, concluiu.

Presidente da Comissão de Transportes da
Casa, que esteve à frente da implementação
do projeto, o deputado Dionísio Lins (PP) disse
que os táxis poderão ser cadastrados a partir
da próxima semana. “Vamos começar com dois
ônibus itinerantes do Ipem nos aeroportos
Santos Dumont e Galeão, além de um ponto de
cadastro na rodoviária Novo Rio. A ideia é
priorizar os táxis que transportam turistas, para
que eles se sintam mais seguros ao circular no
estado”, justificou o parlamentar.

Ande de Táxi Legal - De acordo com
Rogério Berruezo, diretor técnico do órgão, o
novo selo terá sete itens de segurança para
evitar possíveis fraudes, e sua identificação só
poderá ser feita por fiscais da Diretoria de Táxis
do Ipem/RJ, que utilizarão equipamentos com
luz ultra-violeta para realizar a leitura do código

SELO "ANDE DE TÁXI LEGAL"
É LANÇADO NO RIO DE JANEIRO

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Dionísio Lins, André Ceciliano e Cláudio Castro no lançamento do Selo “Ande De Taxi Legal”, no Rio
de barras e demais lacres de segurança
impressos no selo.

“O novo selo será afixado do lado direito do
pára-brisa dianteiro do veículo, facilitando a
identificação por parte do usuário de que se
trata de um veículo legalizado. Com esse selo,

tenho certeza que será quase impossível algum
tipo de fraude, já que ele também se desfaz
caso haja a tentativa de ser retirado do local
onde foi colado”, garantiu Rogério.

Para impedir que veículos circulem
ilegalmente ou com uma dupla autorização, o

Ipem passará a se basear em um cadastro
único com todos os dados dos proprietários
dos veículos, que serão fornecidos pelas
prefeituras. “O selo vai separar o joio do
trigo”, disse o taxista da cooperativa 01,
Maurício Gomes.

 Representantes do Governo do Rio de
Janeiro e do Aeroporto de Cabo Frio se
reuniram na última semana para alinhar
parcerias com o objetivo de alavancar o
desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária
fluminense. A ideia é consolidar o estado como
o principal hub logístico da Região Sudeste.

- O Aeroporto de Cabo Frio enxergou
oportunidades e entregou uma importante
estrutura logística, eficiente, moderna e
competitiva para o estado. Vamos utilizar essa
facilidade que o Rio de Janeiro oferece,
estrategicamente localizada fora da região
metropolitana, e soma-la às já existentes, como
o Galeão e o Santos Dumont - afirmou o
secretário de Desenvolvimento Econômico
Vinicius Farah.

Aeroporto internacional operado pela
iniciativa privada há mais de 20 anos, o
Aeroporto de Cabo Frio tem a segunda maior
pista do estado, com capacidade para receber
aeronaves cargueiras. Há cerca de 11 anos, o
aeroporto opera regularmente voo semanal de
carga diretamente de Miami (EUA), alimentado
por voos do México, Ásia e Europa, além de
voos domésticos da América do Norte.

- Entendemos nossa vocação regional e a
possibilidade de ajudar o Estado a alavancar a
logística da região. Acreditamos que podemos
transformar o Rio de Janeiro, que tem uma
localização extremamente estratégica, no hub
logístico da região sudeste - afirmou Eduardo
Valle, presidente do Conselho de Administração
do Aeroporto de Cabo Frio.

PARCERIAS PARA LOGÍSTICA REGIONAL
O aeroporto é um OEA (Operador

Econômico Autorizado), certificação da
Receita Federal garante maior agilidade nos
processos de desembaraço aduaneiro,
sendo o portal de acesso internacional para
cargas destinadas ao Porto do Açu. Além

disso, é a principal entrada para o turismo
e negócios da região Leste-Norte do Rio
de Janeiro e estados vizinhos, e base de
apoio offshore para as principais empresas
nacionais e internacionais da indústria de
óleo e gás.

- Temos prospectado novos clientes e
mercados para o Rio de Janeiro - assegura
Rodrigo Abreu, diretor-geral do aeroporto,
acrescentando que tem construído uma rede
de parceiros que garante a qualidade das
operações.

Governo e Aeroporto de Cabo Frio: parcerias para logística regional

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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 A Agência de Fomento do Estado
do Rio de Janeiro (AgeRio) reabriu, na
segunda-feira (5), novas inscrições para
a s  l i n h a s  d e  c r é d i t o  d o  P r o g r a m a
S u p e r a R J  a  j u r o  z e r o .  É  m a i s  u m a
o p o r t u n i d a d e  p a r a  q u e  o s
M i c r o e m p r e e n d e d o r e s  I n d i v i d u a i s
( M E I s ) ,  a u t ô n o m o s  e  p r o f i s s i o n a i s
informais consigam até R$ 5 mil  em
recursos e, micro e pequenas empresas
até R$ 50 mil. A nova etapa de inscrições
ocorre devido ao andamento das análises
fei tas  dos 34.111 pedidos que foram
a l c a n ç a d o s  n a  p r i m e i r a  s e m a n a  d o
lançamento do Programa SuperaRJ. O
total destinado pelo Governo do Estado
à s  l i n h a s  d e  c r é d i t o  s o m a  R $  3 0 0
milhões. Os interessados devem acessar
o site www.agerio.com.br.

Até a sexta-feira (2), 1.233 clientes
f o r a m  a p r o v a d o s  e  r e c e b e r a m  o s
recursos. No momento, 30.901 pedidos
estão em processamento e 1.977 não
foram aceitos.  As solicitações negadas
liberam recursos para novos candidatos
a receber o auxílio. Os principais motivos
de negativa são CNPJ baixado/inapto,
clientes estabelecidos fora do Estado do
R i o  –  o  q u e  n ã o  é  p e r m i t i d o  p e l o
programa –, solicitações duplicadas e
f a t u r a m e n t o  f o r a  d o s  l i m i t e s
estabelecidos.  Por isso,  é  importante
o b s e r v a r  a s  r e g r a s  d o  P r o g r a m a
SuperaRJ para conseguir ter acesso aos
recursos.

As inscrições no site da AgeRio são
efetuadas sempre considerando o volume
destinado à linha de crédito. A partir do
m o m e n t o  e m  q u e  o s  p e d i d o s  s ã o
ana l i sados ,  há  o  p rossegu imento  de
etapas legais até que haja a assinatura
do contrato entre o cliente e a AgeRio.
Sempre será considerado o valor de R$
300 milhões para encerramento de novas

AGERIO REABRE INSCRIÇÕES PARA AS
LINHAS DE CRÉDITO DO PROGRAMA SUPERARJ

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Mais de mil clientes receberam os recursos na primeira etapa. Total destinado soma R$ 300 milhões

inscrições,  uma vez que é necessário
cons ide ra r  o s  va lo re s  que  j á  fo r am
repassados aos clientes aprovados e os
que estão em análise.

A  l i n h a  d e  c r é d i t o  d o  P r o g r a m a
SuperaRJ possui regras que devem ser
cumpridas pelas pessoas e empresas que
solicitam os auxílios. São obrigatórios o
encaminhamento da documentação para
anál ise ,  o  enquadramento nas  regras
estabelecidas pelo programa e a entrega

do contrato assinado à AgeRio para que
seja providenciada a liberação financeira
dos recursos. Por ser uma agência de
fomento, a AgeRio segue as diretrizes do
B a n c o  C e n t r a l  d o  B r a s i l  e  p r e c i s a
cumprir exigências legais.

Quem pode solicitar financiamento?
–  Micro e pequenas empresas;
–  C o o p e r a t i v a s  e  a s s o c i a ç õ e s  d e

pequenos produtores;
– Microempreendedor individual;

– Agricultores familiares;
– Profissionais autônomos, inclusive

agentes e produtores culturais;
–  Empreend imen tos  da  economia

popular solidária;
–  C o s t u r e i r a s ,  c a b e l e i r e i r o s ,

manicures,  estet icistas,  maquiadores,
artistas plásticos, sapateiros, cozinheiros,
massagistas,  empreendedores sociais,
empreendedores  que  a tuam em
comunidades e negócios de impacto social.
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