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Alerj prorroga estado de 
calamidade pública no Rio

Rio divulga calendário de castração de pets

Ação contra o crime Leilão de carros

A Alerj reconheceu on-
tem (24) a prorrogação do 
estado de calamidade pú-
blica para prevenção e en-
frentamento à pandemia 
de coronavírus no Estado 
do Rio e em mais de dez 
municípios �uminenses. 
No caso da calamidade 
estadual, a prorrogação 
vai até primeiro de julho 
de 2021. Já com relação 

A Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa dos 
Animais disponibiliza hoje 
(25) o calendário de aten-
dimentos do “Programa 
Bicho Rio” para as castra-
ções de animais. 

As 6.424 vagas são 
disponibilizadas desta 

forma: 948 para cadelas; 
1.060, cães; 2.908, gatos; 
e 1.508, gatas. 

O agendamento acon-
tece apenas na forma 
on-line e somente para a 
população e os protetores 
cadastrados no sistema da 
secretaria. 

A Força-Tarefa da Po-
lícia Civil para combate a 
milicianos realizou ontem 
(24) uma operação contra 
o braço �nanceiro de orga-
nização criminosa em mu-
nicípios da Baixada Flumi-
nense. Até o momento, 12 
pessoas foram presas.

O Detro-RJ realiza hoje 
(25), a partir das 10h, de 
forma on-line, um leilão 
de veículos, em 47 lotes. É 
importante lembrar que os 
carros arrematados devem 
ser retirados do depósito 
no estado em que foram 
adquiridos.

aos municípios, os pra-
zos iniciais e �nais esta-
belecidos em cada norma 
municipal devem respeitar 
como limite �nal a data de 
31 de dezembro de 2021. 
O presidente da Casa, An-
dré Ceciliano, publicará o 
texto no Diário O�cial da 
sexta (26) e incluirá outros 
municípios que enviaremo  
pedido de calamidade. 

Júlia Passos/ Alerj

André Ceciliano publicará o texto no Diário O�cial de sexta (26)

RIO

A Agência de Fomento do 
Estado do Rio de Janeiro (Age-
Rio) está com linhas de crédito 
abertas para empresas de todos 
os segmentos e municípios �u-
minenses. Os �nanciamentos 
podem ser feitos para capital 
de giro, inovação, turismo, 
sustentabilidade, máquinas e 
equipamentos, franquias e ex-
pansão. A carência é de até 60 
meses, e prazo para pagamento 
de até 240 meses, conforme a 
linha selecionada. O valor mí-
nimo para o crédito é de R$ 21 
mil, com taxa de juros  a partir 
de 0,49% ao mês

O presidente da AgeRio, 
André Vila Verde, reforça a 
importância da iniciativa para 
a recuperação da economia do 

estado, neste momento crítico. 
“Sabemos que a pandemia 

afetou profundamente o em-
presariado �uminense e tra-
balhamos para que a AgeRio 
tenha papel preponderante na 
recuperação da economia. Por 
isso, estamos oferecendo opor-
tunidade de crédito a todos 
os setores nos 92 municípios 
do estado. O objetivo é movi-
mentar a economia do Rio de 
Janeiro e gerar emprego e ren-
da para nossa população” disse. 

Os interessados devem 
acessar o site da AgeRio e, no 
menu “empresas”, selecionar a 
linha de interesse, veri�car os 
requisitos para a obtenção e 
condições do crédito, e fazer a 
solicitação. 

As secretarias de estado de 
Fazenda do Rio  e de São Paulo 
de�agraram ontem (24) uma 
operação conjunta, com o in-
tuito de identi�car empresas 
suspeitas de simular operações 
para gerar créditos indevidos de 
ICMS. 

Os auditores �scais �umi-
nenses e paulistas vão vistoriar 
66 estabelecimentos localiza-
dos em 18 cidades do Rio que, 
supostamente, vendem merca-
dorias para São Paulo, gerando 
créditos ilegais de ICMS. 

Juntos, esses contribuintes 
emitiram, nos últimos 12 meses, 
um total de cerca de R$ 5,4 bi-
lhões em notas �scais, que gera-
ram cerca de R$ 600 milhões em 
créditos de ICMS.

AgeRio abre linha de 
crédito para empresas

Rio e São Paulo 
combatem 
fraudes no ICMS

O secretário municipal de 
Educação, Renan Ferreirinha, 
acompanhou ontem (24) a re-
tomada das aulas presenciais 
na Rede Municipal de Ensino 
do Rio. Ele recebeu alunos do 
ensino fundamental da Escola 
Municipal Suíça, localizada na 
Penha, bairro da Zona Norte do 
Rio. 

Nesta primeira fase, voltam 
os alunos da Pré-escola, 1º e 2º 
ano do Ensino Fundamental, 
de 38 unidades, que reúne cer-
ca de 7 mil alunos. O retorno é 
opcional para as famílias e será 
progressivo.

“Nesta escola, 78% dos res-
ponsáveis manifestaram interes-
se no retorno presencial. Temos 
trabalhado muito no remoto 
com aulas virtuais e agora com 
o aplicativo Rioeduca em Casa, 
que lançamos ontem. O retorno 
para o ensino presencial é funda-
mental e vamos fazer da melhor 
forma com segurança para nos-

De volta às salas de aula
Rio inicia primeira etapa do projeto de retorno às escolas

Ricardo Cassiano/ Prefeitura do Rio

Escolas municipais receberam alunos da pré-escola e 1º e 2º ano do EF

sos alunos e pro�ssionais”, disse 
Renan Ferreirinha.

De acordo com o secretário, 
a decisão de iniciar a retoma-
da do presencial com alunos da 
Pré-escola, 1º e 2º ano do Ensino 
Fundamental foi uma estratégica 
pedagógica.

“A alfabetização precisa ser 
prioridade. É uma fase crucial 

para toda aprendizagem poste-
rior, por isso priorizamos os alu-
nos mais novos. Uma alfabetiza-
ção feita de maneira equivocada 
tem consequências para a vida 
toda. Além disso, o presencial 
terá a complementação remota. 
Será um modelo híbrido. Tudo 
isso faz parte de um processo 
gradual”, explicou Ferreirinha.


