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Governo do Estado garante incentivos 
fi scais a bares e restaurantes até 2032

Sebrae realiza pesquisa sobre 
comércio de produtos típicos 

regionais

O objetivo do levantamen-
to é descobrir como se dá o pro-
cesso de escolha dos produtos 
que são colocados à venda pelos 
donos de empresas do comércio.

O Sebrae está realizando 
uma pesquisa com donos de 
pequenos negócios do setor do 
comércio para saber como esses 
empresários tomam a decisão de 

defi nir os produtos que colocam à 
venda e se, nesse processo eles 
priorizam produtos exclusivos de 
determinadas regiões.

Essa inciativa faz parte do 
trabalho de estruturação do Selo 
Brasileiro de Indicação Geográfi -
ca, que está sendo conduzido por 
um Grupo de Trabalho...

Período de defeso da Lagoa de Araruama 
começa neste fi m de semana

O período de defeso da 
Lagoa de Araruama, na Região dos 
Lagos do Rio, começa neste fi m de 
semana. A partir do domingo (1º) 
até o fi m de outubro, a atividade 

da pesca de qualquer modalidade 
fi cará proibida, com o objetivo de 
combater a pesca predatória e pre-
servar as espécies.

De acordo com a secretaria 

adjunta de Pesca de São Pedro da 
Aldeia, os pescadores artesanais 
do município que são regularizados 
já podem dar entrada no seguro-
-desemprego.

Dando mais um passo na 
recuperação da economia fl u-
minense, o governador Cláudio 
Castro sancionou a Lei 9.355/21, 
que garante incentivos fiscais 
a bares, lanchonetes e estabe-

lecimentos similares até 2032. 
A proposta estabelece uma 
alíquota de ICMS de 3% no 
fornecimento ou na saída das 
refeições e de 4% relativa às 
demais operações. Os benefícios 

da lei foram apresentados, nesta 
terça-feira (27), durante evento 
de comemoração pela retomada 
na gastronomia fl uminense, no 
Rio Scenarium.

- Estamos fazendo um tra-

balho de recuperação e desburo-
cratização econômica para me-
lhorar as condições de negócios 
no Rio de Janeiro. O segmento 
de bares e restaurantes é de 
grande importância para todo o 

estado, empregando mais de 170 
mil pessoas. Essa lei garante o 
apoio a uma das áreas que mais 
sofreu em função da pandemia 
de Covid-19 - disse o governador.
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Sebrae realiza pesquisa sobre comércio 
de produtos típicos regionais

Sete dias após início da Olimpíada, 
já há atletas voltando para casa

Faz apenas sete 
dias que a Olimpíada de 
Tóquio começou oficial-
mente, mas atletas já 
estão começando suas 
viagens de volta porque 

rígidas medidas contra 
a covid-19 no Japão os 
impedem de ficar mais 
tempo no país para ab-
sorver melhor o clima dos 
Jogos.

As equipes normal-
mente ficam alguns dias 
depois do fim dos seus 
eventos para participar 
da cerimônia de encerra-
mento, assistir a outros 

esportes e socializar com 
outros atletas.

Desta vez, no en-
tanto, medidas rígidas 
de saúde estão forçando 
uma rápida volta para 

casa muito antes do fim 
do evento esportivo em 
8 de agosto.

Atletas precisam 
chegar no máximo cinco 
dias antes da sua com-

petição e voltar dentro de 
48 horas do fim do seu 
esporte para minimizar 
o risco de infecções e a 
disseminação do vírus 
entre a população local.

O objetivo do le-
vantamento é descobrir 
como se dá o processo 
de escolha dos produ-
tos que são colocados 
à venda pelos donos de 
empresas do comércio.

O Sebrae está re-
alizando uma pesquisa 

com donos de pequenos 
negócios do setor do co-
mércio para saber como 
esses empresários to-
mam a decisão de definir 
os produtos que colocam 
à venda e  se ,  nesse 
processo eles priorizam 
produtos exclusivos de 

determinadas regiões.
Essa inciativa faz 

par te  do  t raba lho  de 
est ru turação do Selo 
Brasileiro de Indicação 
Geográf ica,  que está 
sendo conduzido por um 
Grupo de Trabalho que 
reúne representantes do 

Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimen-
to (Mapa); do Ministério 
da Economia; do Instituto 
Nacional da Propriedade 
Industr ia l  ( INPI)  e do 
Sebrae.

A pesquisa está 
s e n d o  e n v i a d a  p a r a 

pequenos negócios de 
todo o Brasil, que atu-
am em setores como: 
minimercados; mercea-
rias; delicatessen (loja 
de produtos alimentícios 
diferenciados); loja de 
produtos a l iment íc ios 
naturais, orgânicos; pa-

darias, confeitarias, lan-
chonetes; lojas de bebi-
das, cachaças, vinhos; 
chocolaterias; cafeterias; 
minitorrefações; restau-
rantes; lojas de artesa-
nato, presentes, objetos 
decorativos, cerâmicas e 
joalherias.
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Período de defeso da Lagoa de Araruama 
começa neste fi m de semana

O período de de-
feso da Lagoa de Ara-
ruama, na Região dos 
Lagos do Rio, começa 
neste fi m de semana. A 
partir do domingo (1º) 
até o fi m de outubro, a 
atividade da pesca de 
qualquer modalidade 
ficará proibida, com o 
objetivo de combater a 
pesca predatória e pre-
servar as espécies.

De acordo com 

a secretaria adjunta de 
Pesca de São Pedro da 
Aldeia, os pescadores 
artesanais do município 
que são regularizados 
já podem dar entrada no 
seguro-desemprego.

O processo de 
requisição do seguro 
é feito anualmente e é 
uma determinação do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abasteci-
mento.

Podem solicitar 
o benefício profissio-
nais que têm a pesca 
na lagoa como principal 
atividade e que estão 
com o Registro Geral 
de Pesca (RGP) regu-
larizado, observando o 
período de carência de 
um ano exigido pelo Ins-
tituto Nacional do Seguro 
Social (INSS); ou que 
apresentem o protocolo 
de entrada no primeiro 

registro de pescador.
Em São Pedro da 

Aldeia, os trabalhadores 
devem comparecer à 
sede da Secretaria de 
Pesca, localizada na 
Ponta da Areia, na Rua 
José Costa, nº 1031. O 
atendimento é de se-
gunda a sexta-feira, das 
8h30 às 12h e de 13h30 
às 16h.

Para realizar a 
solicitação é necessário 

apresentar identidade, 
CPF, comprovante de 
recolhimento da contri-
buição previdenciária, 
as Guias da Previdência 
Social (GPS); registro 
de pescador profi ssional 
na categoria artesanal, 
emitido há pelo menos 
um ano ou protocolo 
de entrada no primeiro 
registro de pescador; 
número de identifi cação 
do trabalhador e com-

provante de residência 
atualizado.

Depois de aprova-
do, o crédito do benefício 
é feito automaticamente 
pelo Governo Federal e 
disponibilizado na Caixa 
Econômica Federal.

Quem for fl agrado 
infringindo a proibição do 
defeso poderá ser pena-
lizado com multa, além 
de ter o equipamento e 
o pescado apreendidos.
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Governo do Estado garante incentivos 
fi scais a bares e restaurantes até 2032

Dando mais  um 
passo na recuperação da 
economia fluminense, o 
governador Cláudio Castro 
sancionou a Lei 9.355/21, 
que garante incentivos fi s-
cais a bares, lanchonetes 
e estabelecimentos simi-
lares até 2032. A proposta 
estabelece uma alíquota 
de ICMS de 3% no forne-
cimento ou na saída das 
refeições e de 4% relativa 
às demais operações. Os 
benefícios da lei foram 
apresentados, nesta terça-
-feira (27), durante evento 
de comemoração pela 
retomada na gastronomia 
fl uminense, no Rio Sce-
narium.

- Estamos fazendo 
um trabalho de recupera-
ção e desburocratização 
econômica para melhorar 
as condições de negó-
cios no Rio de Janeiro. 
O segmento de bares e 
restaurantes é de grande 
importância para todo o 
estado, empregando mais 
de 170 mil pessoas. Essa 
lei garante o apoio a uma 
das áreas que mais sofreu 
em função da pandemia 
de Covid-19 - disse o go-
vernador.

Para o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Energia e Relações 
Internacionais, Vinicius 
Farah, a medida é um 
grande incentivo para o 
setor, contribuindo para 
evitar demissões, e per-
mitindo o ressurgimento 

de um horizonte positivo, 
com a volta da geração 
de empregos, de novos 
estabelecimentos, e até 
mesmo a reabertura de 
negócio fechados durante 
a pandemia.

- Esse apoio é fun-
damental. Além do alto en-
dividamento, as empresas 
do setor não têm capital 
de giro, por conta do baixo 
faturamento decorrente do 
pouco movimento durante 
o período de restrições. O 
setor tem se reinventado, 
adotando novos canais 
de venda, reorganizando 
suas operações e se adap-
tando para seguir atenden-
do ao público - afi rmou.

Segundo o presi-
dente da Assembleia Le-
gislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), 
deputado André Ceciliano, 
autor da lei, a redução do 
ICMS é uma das diversas 
medidas que buscam a 
retomada econômica do 
Rio de Janeiro.

A iniciativa do pro-
jeto é um pedido do Sin-
dicato de Bares e Res-
taurantes (SindRio). O 
projeto é uma colagem das 
alíquotas praticadas em 
Minas Gerais. A Lei Com-
plementar Federal 160/7 e 
o Convênio ICMS Confaz 
190/17 permitem “copiar” 
os incentivos fiscais de 
estados vizinhos, mesmo 
durante o Regime de Re-
cuperação Fiscal, evitando 
disputas entre regiões.

Servidor público poderá ter licença 
para acompanhar tratamento de fi lho

Saúde vai fazer estudo 
para avaliar efi cácia da 3ª dose da CoronaVac

O Poder Executivo 
está autorizado a liberar o 
servidor público estadual 
que seja pai, mãe ou res-
ponsável legal por criança 
com até doze anos de 
idade incompletos, para 
que possam acompanhá-
-la no tratamento de saú-
de. É o que determina a 
Lei 9.374/21, sancionada 
pelo governador Cláudio 
Castro e no Diário Ofi cial.

A lei, de autoria da 
deputada Tia Ju (Republi-
canos), se aplica a ocu-
pante de cargo efetivo, 
cargo em comissão ou 
contratado da adminis-
tração direta e indireta, 
autarquias e fundações 
públicas do estado do 
Rio de Janeiro. A norma 
especifi ca como tratamen-
tos de saúde consultas 

médicas, cirurgias, tra-
tamentos odontológicos, 
fi sioterapia, atendimento 
psicológico, exames la-
boratoriais, médicos e 
especiais.

A norma também 
determina que seja abo-
nado o dia referente à 
liberação, mediante apre-
sentação do comprovante 
da instituição de saúde, 
contendo a data, o nome 
da criança e o atendimen-
to realizado. Caso não 
seja possível a obtenção 
do comprovante, o ser-
vidor poderá apresentar 
receituário ou declaração 
assinada e carimbada 
pelo profi ssional de saúde 
responsável pelo atendi-
mento, contendo os mes-
mos dados solicitados no 
comprovante.

O Ministério da Saú-
de anunciou que iniciará 
estudo para avaliar a efi cá-
cia da aplicação da terceira 
dose da vacina contra a 
covid-19 CoronaVac, pro-
duzida pela farmacêutica 

chinesa Sinovac em parce-
ria com o Instituto Butantan, 
vinculado ao governo de 
São Paulo.

A pesquisa será re-
alizada em parceria com 
a Universidade de Oxford, 

do Reino Unido. Nela, será 
analisada a possibilidade de 
aplicação de outras vacinas 
como 3ª dose para quem 
tomou as duas primeiras da 
CoronaVac.

A principal pesquisa-

dora, Sue Anne Clemens, da 
instituição britânica, afi rma 
que serão analisados casos 
de uso da terceira dose com 
diferentes imunizantes, de 
outras farmacêuticas.

Segundo a pesqui-

sadora da Universidade de 
Oxford, o estudo serviria 
para subsidiar uma nova 
estratégia de vacinação. 
Contudo, a pesquisadora e 
o Ministério não explicaram 
que nova estratégia seria 

esta e por que a necessi-
dade de intercambialidade 
para quem tomou duas 
doses da CoronaVac.

Segundo o Ministério 
da Saúde, 12 mil voluntários 
participarão da pesquisa.


