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RJ ESTÁ ENTRE OS CINCO ESTADOS COM
MAIS PESSOAS IMUNIZADAS CONTRA A COVID
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PÁGINA 5

 Seis meses, mais de 9,5 milhões de doses
aplicadas, 15,63% da população imunizada, e o
Rio de Janeiro celebra a quinta posição entre
os estados no ranking da vacinação contra a
Covid-19. Os números são positivos e refletem
os resultados das medidas preventivas e nos
atendimentos a pacientes com a doença,
analisados pela Secretaria de Estado de Saúde
(SES). À medida que a imunização avança, cai
o número de óbitos causados pela doença, com
destaque para a queda registrada entre o fim
de maio e o início de julho no estado. Contudo,
o secretário de Estado de Saúde, Alexandre
Chieppe, ressalta que ainda é preciso que as
medidas de prevenção sejam respeitadas e que
os municípios continuem avançando na
vacinação. Só assim, a imunização coletiva será
alcançada. PÁGINA 9
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Mais de 15% da população fluminense já recebeu a imunização com as duas doses ou a vacina de dose única

 Donos de pequenos negócios do setor da
indústria são os que têm a pior avaliação sobre a
obtenção de empréstimos no país. De acordo
com a Sondagem das Micro e Pequenas
Empresas, realizada pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),
em parceria com a Fundação Getúlio Vargas
(FGV), apesar da percepção de melhoria de
acesso ao crédito ter crescido, quase 33% dos
donos de micro e pequenas indústrias consideram
o grau de exigência para concessão ou
renovação de empréstimos bancários alto, 57,3%
moderado e apenas 10% acreditam que é baixo.
Por essa razão, para o Sebrae é importante o
desenvolvimento de políticas públicas que
facilitem o uso de garantias, como é o caso do
Programa Nacional de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Pronampe), que voltou a
vigorar neste mês. PÁGINA 7

SEBRAE: PEQUENAS INDÚSTRIAS TÊM
MAIS DIFICULDADE NO ACESSO A CRÉDITO
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Três de cada dez empresários consideram altas as exigências dos bancos
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 Por meio de uma campanha bem-humorada nas redes
sociais, o Detran RJ pede aos usuários com serviços
agendados nos postos do órgão que não deixem de
comparecer às unidades nas datas marcadas, ou que
desmarquem o atendimento, pelo site ou pelo teleatendimento,
em caso de imprevistos.

Um dos cards para as redes sociais do departamento vai
brincar com a imagem de um furão - animal fofo, extrovertido
e cheio de energia -, que será usado em uma das artes da
campanha, juntamente com a frase “Não seja furão”.  Em
outro post, a mensagem será "Não dê bolo", também em
alusão a quem falta ao atendimento.

Para os serviços de identificação civil, especialmente, o
percentual de faltas em junho foi muito alto: 43% dos usuários
que agendaram serviços de emissão de carteiras de identidade
não compareceram aos postos e não comunicaram ausência,
ocupando vagas que poderiam ter sido usadas por outras
pessoas que precisam do serviço.

- Queremos conscientizar o nosso usuário de que, quando
ele agenda o atendimento e não comparece, está tirando a
vez de outra pessoa que precisa ser atendida. Comparecer
ao posto no dia e hora marcados, ou comunicar a desistência,
são também exercícios de cidadania - afirma o presidente do
Detran RJ, Adolfo Konder.

Poupa Tempo: 40% de faltas - De acordo com o
levantamento da Diretoria de Identificação Civil, a média de
comparecimento é baixa em muitos postos do estado. Nas
três agências do Rio Poupa Tempo (Bangu, São João de
Meriti e Caxias), em junho, apenas 56% dos usuários
agendados foram atendidos. Em média, 40% não apareceram.
E, os 4% restantes, não levaram os documentos necessários.

Em números absolutos, como as três unidades do Rio
Poupa Tempo agendam cerca de 3.900 atendimentos por dia,
é possível afirmar que, em junho, cerca de 1.700 pessoas
deixaram de comparecer aos postos todos os dias, ou 34 mil
pessoas durante todo o mês.

Levando-se em conta todos os postos de identificação
civil do estado, é possível afirmar que, em junho último, mais
de 75 mil atendimentos deixaram de ser realizados porque os
usuários fizeram o agendamento dos serviços e não
compareceram – ou seja, 43% do total.

Postos importantes que registraram alto percentual de não
comparecimento: Nova Iguaçu (58% de faltosos); Campo
Grande (57%); São João de Meriti (57%), Belford Roxo
(52%), e Shopping Boulevard (52%).

No interior do estado, o problema também se repetiu em
Aperibé (78% de faltas), Porciúncula (64%), São Pedro da
Aldeia (59%), Carmo (59%), Duas Barras (57%), Paraíba
do Sul (56%), Piraí (54%), Maricá (53%), Areal (52%), Rio
Bonito (52%), entre outros.

Habilitação e Veículos  - Nos demais serviços oferecidos
pelo Detran, o percentual de faltas é menor, mas também

CAMPANHA CONSCIENTIZA CIDADÃO A
NÃO FALTAR ATENDIMENTO AGENDADO
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Cerca de 75 mil serviços de identificação civil foram marcados mas não realizados só em junho

importante, principalmente quando consideramos que a
demanda por atendimentos está represada, em função da
pandemia da Covid-19.

Para os serviços de veículos, dos 153,3 mil usuários
agendados em maio, 21,6 mil faltaram no dia marcado - o
que representa quase 15% do total. Nos serviços de
habilitação, o que mais chama a atenção é que das 182,2 mil
vagas oferecidas para agendamento, em maio, apenas 137,6
mil foram preenchidas pelos usuários. E 44,5 mil não foram
utilizadas (ficaram sem agendamento), embora estejamos em

um período de alta demanda. Dos 137,6 mil que agendaram,
apenas cerca de 3.500 (menos de 3%) faltaram no dia
marcado.

Para desmarcar ou remarcar algum serviço no
Detran RJ - O cidadão que não puder comparecer no dia
marcado pode cancelar o agendamento no próprio site do
Detran ou pelo teleatendimento (21 3460-4040, 3460-4041 e
3460-4042). Com isso, dará oportunidade a alguém que está
precisando com mais urgência. #NãoSejaFurão #NãoDêBolo
#CompareçaAoAtendimentoOuDesmarque



PÁGINA 324 DE JULHO DE 2021 O ITAPERUNENSE

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

 O governador Claudio Castro
sancionou a Lei nº 9.360/2021, que concede
isenção de ICMS no fornecimento de energia
elétrica para consumo por estabelecimento
rural do Estado do Rio de Janeiro. O mercado
agropecuário fluminense vem se destacando
como forte gerador de emprego e renda.
Segundo representantes do setor,  as
despesas com energia elétrica representam
uma parcela significativa na composição de
custos dos produtores rurais.

- O setor rural se apresenta como um
caminho contínuo para geração de riquezas
e para o desenvolvimento econômico. A lei
incentivará o aumento da produção no campo.
Inicialmente, acreditamos que em torno de
15 mil propriedades já poderão ser
beneficiadas. Gostaria de agradecer ao
governador Claudio Castro, que tem dado
prioridade as demandas do interior do estado,
à ALERJ, que tem apoiado o agro, e a
Federação de Agricultura pela mobilização -
afirmou o Secretário de Estado de
Agricultura, Pecuária e Pesca e
Abastecimento, Marcelo Queiroz.

O estado do Rio de Janeiro possui cerca
de 65 mil propriedades rurais, de acordo com
o Censo de 2017. A lei deve beneficiar até
30 mil propriedades rurais nos próximos anos.
A isenção, no entanto, está condicionada à
comprovação anual da exploração da
atividade agrícola ou pecuária e de alguns
documentos.

RJ: LEI QUE BENEFICIA MAIS DE 30 MIL
PROPRIEDADES RURAIS ESTÁ EM VIGOR
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Estabelecimentos terão isenção do ICMS condicionada à comprovação da atividade agrícola ou pecuária

 O Ministério da Saúde anunciou que
aumentou para 63,3 milhões a previsão de doses
de vacinas contra covid-19 que devem ser
entregues em agosto pelos laboratórios
contratados. A previsão anterior era de 60,5
milhões de unidades.

Segundo a pasta, a nova projeção representa
um aumento superior a 50% em relação a julho,
quando o país deve receber 40,4 milhões de doses
previstas.

Na quarta-feira (21), o ministério confirmou
que recebeu do Instituto Butantan mais 1,5 milhão
de doses da Coronavac. Os imunizantes serão
incluídos no Programa Nacional de Imunização
(PNI) e distribuídos para os estados e Distrito
Federal.

Além das vacinas recebidas, o instituto
aumentou a expectativa de entrega para o próximo
mês de 15 milhões para 20 milhões de doses. A
entrega de imunizantes da Pfizer também foi
ampliada, passando de 32,5 milhões para 33,3
milhões.

Além dessas doses, o Brasil também vai contar
com a entrega de 10 milhões de doses da
AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz).

MINISTÉRIO DA SAÚDE AMPLIA PROJEÇÃO
DE ENTREGA DE VACINAS PARA AGOSTO
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Nova estimativa é que país receba 63,3 milhões de doses

De acordo com a pasta, 164 milhões de doses
de todas as vacinas contra a covid-19 que fazem
parte do PNI foram distribuídas aos estados. Do
total, foram aplicadas 126,6 milhões, sendo 91,4
milhões de primeira dose e 35,1 milhões de

segunda dose e dose única.
Segundo o ministério, o número de pessoas

que receberam a primeira dose representa mais
da metade da população-alvo (57%) de 160
milhões de pessoas com mais de 18 anos no Brasil.

Quem está com a imunização completa (2º dose ou
dose única) representa 21,7% da população-alvo.

Por meio do vacinômetro do Ministério da
Saúde, a população pode acompanhar o
andamento da vacinação em todos os estados.
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 O governador Cláudio Castro
sancionou a lei - de autoria do próprio
Executivo - que autoriza que professores da
rede estadual com jornada de trabalho de 16
horas aumentem sua carga horária para 30
horas, com salário proporcional à mudança.
Antiga reivindicação da categoria do
magistério, a nova legislação vale para os
Docentes I, profissionais com licenciatura
para atuar nos Ensinos Fundamental e Médio.

- É uma demonstração 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 iniciativa
vai melhorar a oferta de aulas para os alunos.
Remunerar melhor esses heróis e investir em
qualidade de ensino - afirmou o governador
Cláudio Castro.

De acordo com a nova lei, a administração
da Secretaria de Estado Educação (Seeduc)
avaliará os pedidos de migração de jornada
dos professores que solicitarem o benefício,
priorizando as disciplinas que possuam matriz
curricular compatível com a carga horária
ampliada.

- Além de atender uma demanda antiga
da categoria, essa iniciativa reduz a carência
por professores na rede. Importante
sobretudo nesse momento de pandemia.
Tenho certeza que o impacto virá na melhor
aprendizagem do aluno - explicou Alexandre
Valle, secretário de Estado de Educação,

LEI AUTORIZA PROFESSORES DA REDE
ESTADUAL A AMPLIAR CARGA HORÁRIA
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Três de cada dez empresários consideram altas as exigências dos bancos

ressaltando que todos os benefícios já
conquistados pelos professores serão
mantidos.

Uma comissão mista - composta por
representantes da Seeduc e do sindicato que
representa a categoria- será responsável por

regulamentar os critérios de validação da
mudança de jornada no âmbito
administrativo.
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PENSAMENTO DA SEMANA
 “Acredite que você pode, assim você já está no

meio do caminho”. (THEODORE ROOSEVELT)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 Presidente afastado do Patriota, Adilson Barroso
confirmou que o presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) desistiu de se filiar ao partido, que vive uma
disputa interna, para concorrer à reeleição nas eleições
presidenciais de 2022. A decisão ocorreu após o
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) validar a convenção
nacional do partido que afastou Barroso da presidência

da sigla por 90 dias. "Na mão de quem o partido está, ele não vai
(para o Patriota e do jeito que está andando na justiça, não vai dar
tempo de reverter. Para trazer o presidente para o partido, está
ficando tarde.  Ele já está trabalhando e negociando com outros
partidos. Não conto com isso mais", disse Barroso.

 Antes tratada como improvável, a disputa da
eleição do próximo ano passou a ser considerada
pelo ex-juiz Sergio Moro. Em conversas com
lideranças do Podemos foram discutidas tanto a
possibilidade de concorrer à Presidência da República
e como de tentar uma vaga no Senado por São Paulo
ou Paraná. O ex-magistrado ficou de dar uma
resposta até novembro. Desde que se mudou para

os Estados Unidos, no final do ano passado, para trabalhar na
consultoria Alvarez & Marsal, Moro vinha demonstrando pouco
interesse em entrar na disputa eleitoral de 2022, embora nunca
tenha descartado totalmente essa possibilidade. Uma pessoa que
conversou com o ex-juiz recentemente disse que o "cenário está
mudando e uma candidatura parece mais provável".

 Luciano Hang, empresário dono da rede Havan,
é o líder nas intenções de voto para conquistar uma
cadeira no Senado Federal como representante de
Santa Catarina. O levantamento foi realizado pelo
instituto Paraná Pesquisas e indica que o bolsonarista
apresenta 22,9% dos votos dos entrevistados. Além
do dono das lojas varejistas, pontuam também o ex-

governador Raimundo Colombo, na segunda colocação com 17,3%
das intenções de voto; João Rodrigues com 7,9%; Dário Berger
com 5,3%; Kennedy Nunes com 4,8%; e Ideli Salvatti com 4,3%.

 O grupo ouviu também a preferência da
população catarinense para a eleição
presidencial. O líder nesta pesquisa é o atual
mandatário Jair Bolsonaro (sem partido) e 52%
dos entrevistados pretendem votar no capitão
do Exército. O ex-presidente Lula (PT)
encontra-se na segunda colocação, com 24,2%
dos votos. O levantamento do instituto Paraná

Pesquisa entrevistou 1.514 eleitores entre os dias 15 e 19
de julho. Participaram 86 municípios diferentes e a margem
de erro é de 2,5 pontos percentuais.

 O governador Cláudio Castro mandou exonerar
todos os aliados políticos do grupo da deputada Alana
Passos (PSL), com cargo na administração estadual.
Num levantamento inicial foram detectadas cerca de
50 indicações da parlamentar em postos no governo do
estado. Castro se exasperou com a postura irascível e
insaciável de Alana Passos em busca de nomeações
na estrutura governamental. Mesmo com um enorme

contingente de pessoas abrigadas na máquina, Alana tentou emparedar
o governador pedindo o comando – com porteira fechada – de um
órgão da Secretaria de Ciência e Tecnologia, hoje comandada pelo
deputado Dr. Serginho (PSL), do mesmo político da deputada.

 Na terca-feira, Alana Passos foi ao Palácio
Guanabara sem marcar audiência e tentou ser
atendida na frente das pessoas agendadas. Não
conseguiu. E, horas depois, deixou o palácio
vociferando críticas ao  governador, ameaçando
usar sua suposta influência junto à família
Bolsonaro para dificultar as relações de Castro

com o Palácio do Planalto.

 A deputada Tia Ju (Republicanos) não quer
assistir das arquibancadas à força-tarefa do
Ministério Público que vai passar a lupa em todas
as unidades de internação do Departamento
Geral de Ações Socioeducativas (Degase). A
moça mandou um ofício ao procurador-geral de
Justiça, Luciano Mattos, pedindo autorização
para acompanhar os trabalhos no mesmo dia em

que foi escrita a portaria instituindo o grupo.E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com

O CONFRONTO
 A CPI da Covid montou um núcleo de investigação

para analisar supostas irregularidades em hospitais
federais do Rio de Janeiro, a partir de denúncias feitas
pelo ex-governador Wilson Witzel. Agentes da Polícia
Federal e consultores vão à fundo na tentativa de esclarecer
realmente como se deram as indicações "políticas" e os
contratos de compra assinados durante os últimos três anos.

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

Senador Flávio Bolsonaro
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PAES SE JOGA NO PSD
 O prefeito Eduardo Paes resolveu arregaçar as

mangas e ajudar o seu novo partido, o PSD. Quem trabalha
com ele diz que o número 1 está motivado. E suas energias
têm sido no sentido de ajudar o partido de Gilberto Kassab
a eleger entre seis e 10 nomes do Estado do Rio de
Janeiro para a Câmara Dos Deputados. Hoje, a sigla tem
apenas três deputados fluminenses: Hugo Leal, Pedro Augusto
e Flordelis, suspensa da legenda durante seu processo de
cassação.

ALIÁS...
 Em nota oficial, o senador disse que "a CPI caminha

para mais uma narrativa fantasiosa e, como de costume,
vai servir de ferramenta para as ambições político-
eleitorais do relator. Eu não tenho qualquer relação com
o funcionamento ou com nomeações em hospitais. Essa
função cabe apenas à superintendência da Saúde no Rio
de Janeiro. Fica cada vez mais patente que Renan
Calheiros está obcecado e tem gastado o tempo e os
recursos da CPI para perseguir a mim e ao presidente
Jair Bolsonaro".

Eduardo Paes articulando no PSD
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A REAÇÃO
 A reação do senador Flávio Bolsonaro foi imediata.

Segundo amigos, ele estaria revoltado com o que virou a
CPI. "Ele tem dito que a Comissão não está investigando de
verdade e tem abusado e violado direitos individuais. Têm
acontecido quebras de sigilo que são tecnicamente duvidosas.
E alguns parlamentares também têm ultrapassado os limites com
alguns depoentes. A CPI precisa respeitar os limites legais até
para não ter seus atos invalidados na Justiça, mas precisa
respeitar esses limites principalmente para não ofender a nossa
democracia", segundo comentários em Brasília.

PRÉ-VESTIBULAR EXPRESSO
 O governador Cláudio Castro lançou o Pré-Vestibular

Expresso, programa da Fundação Cecierj, órgão vinculado à
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, que
tem como o objetivo disponibilizar suporte pedagógico on-line
e material didático impresso e digital para quem deseja se
preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e
outros vestibulares. Serão oferecidas mil vagas distribuídas
em dez cidades: Rio de Janeiro, Paraty, Tanguá, Iguaba
Grande, Búzios, Angra dos Reis, Valença, Cabo Frio,
Bom Jardim e Arraial do Cabo.

PRESENTE PARA OS AVÓS
 Instituto Fecomércio mostra que a celebração do Dia dos

Avós, no dia 26, deve movimentar esse ano R$ 600 milhões
na economia do estado. O ticket médio de 2021 corresponde
a R$ 116,34. O ranking de presentes é liderado por roupas
(31,4%), perfumes e cosméticos (26,7%), cesta de café
da manhã (20,9%), calçados, bolsas ou acessórios
(19,8%) e flores (17,4%).

SUPERFATURAMENTO
 Deflagrada em abril de 2020 na Paraíba, a Operação

Alquimia foi a primeira ação para apurar suspeitas em contratos.
De lá para cá, o Amapá é o estado com o maior número
de operações, 11 no total, seguido por Maranhão (10),
Pernambuco (8), Sergipe (8), Rio de Janeiro (7), São Paulo
(6), Piauí (6), Pará (6), Amazonas (4) e Rondônia (4).

ALIÁS...
 Sobre o montante de contratos investigados, o Pará lidera

com R$ 1,4 bilhão. Em seguida, aparecem o Rio de Janeiro
(R$ 850 milhões), Pernambuco (R$ 198 milhões), São
Paulo (R$ 118 milhões), Minas Gerais (R$ 102 milhões),
Rondônia (R$ 92 milhões) e Piauí (R$ 82 milhões).

MILHÕES EM FRAUDES
 A Polícia Federal (PF) ultrapassou na marca de 100

operações de repressão ao desvio e utilização indevida
de verbas públicas federais destinadas ao combate à
pandemia de covid-19. Até o último dia 13, o total de operações
chegou a 102 e os valores apreendidos a quase R$ 190
milhões.

ISENÇÃO DE ICMS NA
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
 Novas normas são estabelecidas para o

reconhecimento da isenção do ICMS na aquisição de
veículos novos por pessoas com deficiência no estado,
bem como a forma para requerer o benefício, que agora
poderá ser feita pelo sistema Atendimento Digital RJ. A
Secretaria de Estado de Fazenda do Rio publicou, no Diário
Oficial do Estado, a Portaria SSER 253/2021 que complementa
a Resolução Sefaz 239/21.

PROTEÇÃO A CRIANÇAS
E ADOLESCENTES NO RJ
 Há pouco mais de um mês, o estado do Rio de

Janeiro conta com a lei “Patrulha Henry Borel”, de autoria
do deputado estadual Wellington José, que cria a primeira
Patrulha Protetora dos Direitos das Crianças e dos
Adolescentes do País. No entanto, a lei ainda não saiu do
papel.
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 Donos de pequenos negócios do setor da
indústria são os que têm a pior avaliação sobre a
obtenção de empréstimos no país. De acordo com
a Sondagem das Micro e Pequenas Empresas,
realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com
a Fundação Getúlio Vargas (FGV), apesar da
percepção de melhoria de acesso ao crédito ter
crescido, quase 33% dos donos de micro e pequenas
indústrias consideram o grau de exigência para
concessão ou renovação de empréstimos bancários
alto, 57,3% moderado e apenas 10% acreditam
que é baixo.

Por essa razão, para o Sebrae é importante o
desenvolvimento de políticas públicas que facilitem
o uso de garantias, como é o caso do Programa
Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Pronampe), que voltou a vigorar neste mês.

Pronampe - Criado no ano passado para ajudar
micro e pequenas empresas afetadas pela
pandemia de covid-19, o Pronampe tornou-se
permanente em 2021, mas o volume que pode ser
emprestado depende da quantia injetada no Fundo
Garantidor de Operações (FGO), que cobre os
eventuais calotes dos tomadores de empréstimos.
Nos primeiros dez dias de funcionamento, o
programa já emprestou 40% dos recursos.

Já os empreendedores do setor de serviços,
apesar de serem um dos mais afetados pela
pandemia e com grande parte do faturamento
reduzido, veem o acesso a crédito de uma forma
mais positiva. Segundo o Sebrae, para 25,6% deles
as exigências são altas e 14,6% consideram baixas.
Para 59,8%, as exigências são normais.

No caso do comércio, para 75,7% dos
empresários as exigências são normais, o que,
na visão do Sebrae, pode estar associado ao
uso mais tradicional de montantes menores e
para capital de giro.

Edição: Kleber Sampaioa

SEBRAE: PEQUENAS INDÚSTRIAS TÊM
MAIS DIFICULDADE NO ACESSO A CRÉDITO

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Três de cada dez empresários consideram altas as exigências dos bancos
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 Ao inaugurar a filial de seu bar, em
Copacabana, em março deste ano, Natália
Magalhães, 38 anos, se viu diante de um desafio:
a abertura no momento em que retornaram as
medidas restritivas para conter o avanço da
Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro. Quatro
meses depois, ela e as sócias Suelen Gomes e
Carla Tarsitano enxergam um cenário menos
incerto e anunciam a abertura de uma franquia
do estabelecimento em Búzios, Região dos
Lagos.

As três fazem parte do grupo de empresários
dos setores de comércio de bens, serviços e
turismo do Rio de Janeiro que está com boas
expectativas para os próximos três meses.
Segundo pesquisa da Fecomércio RJ, em julho,
86% dos comerciantes afirmaram que esperam
que a situação de seus negócios melhore ou
melhore muito. Mês passado, este índice era de
76,7%. Ou seja, nove em cada dez comerciantes
estão confiantes na evolução de seu
estabelecimento. É uma perspectiva que coincide
com o trabalho do Governo do Rio para auxiliar
a retomada da economia.

- As medidas do governo, como a
pontualidade no pagamento da folha de
servidores e a antecipação de parte do 13º salário,
além do auxílio emergencial para a população e as
linhas de crédito para pequenos e médios
empreendedores, via SuperaRJ e AgeRio, oferecem
um horizonte mais positivo e a segurança de uma
melhor situação econômica no estado.
Consequentemente, se reflete em uma melhor
expectativa por parte dos comerciantes - avalia o
secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia
e Relações Internacionais, Vinicius Farah.

De olho no próximo verão, Natália e suas sócias
estão otimistas:

- Um investidor estrangeiro esteve na filial de
Copacabana e se encantou com o negócio,
principalmente pelo fato de serem três mulheres à

EMPRESÁRIOS FLUMINENSES ESPERAM
MELHORA NO PRÓXIMO TRIMESTRE NO ESTADO

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

86% dos entrevistados veem cenário positivo em linha com apoio do Governo para retomada

frente do empreendimento. Então, fez a proposta
para expandirmos o negócio para Búzios. A história
foi positiva e fez com que tivéssemos visibilidade
em um mercado dominado por homens. O objetivo
é abrir o bar até dezembro para aproveitar tanto as
festas de fim de ano quanto o período do verão –
conta

 Aumento do consumo e mudanças de
hábitos - Realizada entre 2 e 6 de julho, a pesquisa
da Fecomércio RJ ouviu 257 empresários
fluminenses. Sobre as expectativas para as
demandas no próximo trimestre, 62,2% dos
entrevistados esperam que haja algum tipo de

aumento. Antes, o percentual era de 57,3%. Já 28%
acreditam em uma estabilização, índice igual ao de
junho. Para 9,7%, haverá diminuição ou diminuição
acentuada na busca por produtos e serviços de suas
empresas. Na consulta anterior, eram 14,7%.

- Percebemos uma mudança no
comportamento dos frequentadores do bar: além
da adesão estar aumentando porque as
pessoas estão mais seguras em sair, os
consumidores estão optando por locais
abertos. Ainda em um número menor que
antes, já estamos notando a presença de
turistas, tanto nacionais, quanto internacionais,

uma vez que o bar está localizado em
Copacabana. O cenário está muito promissor
para os próximos meses – disse Natalia, que
lembrou o período da inauguração e comparou
com o atual momento:

 - O início foi bem difícil. A previsão inicial
era contratar 15 funcionários para trabalhar
no bar, o que caiu para um terço nos primeiros
meses. Hoje, são dez pessoas atuando no local.
Certamente, o cenário está melhor que antes.
De acordo com o avanço da vacinação, nossa
expectativa é que vai melhorar ainda mais –
finalizou a empresária.
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 Seis meses, mais de 9,5 milhões de doses
aplicadas, 15,63% da população imunizada, e o
Rio de Janeiro celebra a quinta posição entre
os estados no ranking da vacinação contra a
Covid-19. Os números são positivos e refletem
os resultados das medidas preventivas e nos
atendimentos a pacientes com a doença,
analisados pela Secretaria de Estado de Saúde
(SES).

À medida que a imunização avança, cai o
número de óbitos causados pela doença, com
destaque para a queda registrada entre o fim
de maio e o início de julho no estado. Segundo
o Painel Coronavírus Covid-19 (https://
painel.saude.rj .gov.br/monitoramento/
covid19.html), na semana epidemiológica 22
(entre 30 de maio e 05 de junho), a Secretaria
registrou 950 mortes causadas pelo vírus. Já
na semana epidemiológica 26, que representa
período de 27 de junho a 03 de julho, o Rio de
Janeiro teve 374 mortes provocadas pela
doença, ou seja, uma redução de 60%.

A 39 edição do Mapa de Risco da Covid-
19, divulgado na última sexta-feira, pela
Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária
à Saúde (SVAPS), mostra também uma
redução de 26% nas internações por síndrome
respiratória aguda grave (SRAG) na
comparação da semana epidemiológica 26 (27
de junho a 03 de julho) com a 24 (13 a 19 de
junho) de 2021.

Contudo, o secretário de Estado de Saúde,
Alexandre Chieppe, ressalta que ainda é preciso
que as medidas de prevenção sejam respeitadas
e que os municípios continuem avançando na
vacinação. Só assim, a imunização coletiva será
alcançada.

RJ ESTÁ ENTRE OS CINCO ESTADOS COM
MAIS PESSOAS IMUNIZADAS CONTRA A COVID

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Mais de 15% da população fluminense já recebeu a imunização com as duas doses ou a vacina de dose única

 A rede Venancio vai abrir 30 novas lojas
no Rio de Janeiro, nos próximos 24 meses. A
informação foi dada nesta semana por
executivos do grupo, em reunião com
representantes do Governo do Estado do Rio de
Janeiro.

 – Esses investimentos são uma
demonstração de confiança no Rio de Janeiro e
nesse novo momento que o governador Cláudio
Castro está construindo para o Estado. Essa é
uma ótima notícia e um fato muito importante,
um grupo carioca que quer e está investindo no
Estado - comemorou o secretário de
Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah.

Atualmente, a rede conta com cerca de 4
mil colaboradores e possui 93 lojas espalhadas
por diferentes bairros da cidade e em outros
municípios como Niterói, Duque de Caxias, Nova
Iguaçu e Petrópolis (Itaipava). Segundo o ranking
da Abrafarma (Associação Brasileira de Redes
de Farmácias e Drogarias), a Venancio é a 9ª
rede em vendas no país.

– Somos uma empresa do Rio de Janeiro e
vamos investir toda nossa força e recursos no
Estado – afirmou Armando Arhmed, presidente
da Drogaria Venancio.

 Em abril, a Venancio inaugurou sua primeira
usina de geração de energia solar. Localizada
em Barra do Piraí, a unidade é capaz de capturar
918 toneladas de CO2, equivalente ao consumo
elétrico de 4 mil residências. A usina irá gerar
energia para suprir 50 lojas físicas, em um
primeiro momento.

–Estamos com o projeto pronto da segunda
unidade de geração de energia, também no Rio
de Janeiro –  Arhmed.

REDE VAI ABRIR 30 NOVAS DROGARIAS
NO ESTADO DO RJ NOS PRÓXIMOS MESES

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Cadeia de lojas conta com 4 mil colaboradores e 93 lojas espalhadas por cinco municípios do Estado
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