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PRIORIDADE:
COMBATE AO
CRIME

Fiscalização é reforçada
N

DIVULGAÇÃO

o segundo semestre de 2020, os valores dos autos
de infração fazendárias no estado do Rio de Janeiro
aumentaram 44% na comparação com os primeiros seis meses do ano passado. Já na comparação entre
2019 e 2020, os valores totais dos autos de infração mais
que dobraram, passando de R$ 125 milhões para R$ 257
milhões. Os auditores fiscais da Secretaria de Estado de
Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) terão em breve à
disposição coletes com câmeras corporais e veículos mais
potentes para melhorar ainda mais o serviço. A Receita
Estadual, que atua diretamente na fiscalização e no combate à sonegação fiscal, sofrerá uma injeção de recursos.
Primeiro virá a renovação da frota. Até o final do próximo
mês, os modelos atuais serão substituídos por veículos
Fiat Toro Endurance 2.0 4X4, com 170 cv. Serão, ao todo,
sete veículos, que darão suporte à atuação dos servidores
nas barreiras fiscais e fiscalizações em campo.

Homicídios dolosos no estado
do Rio de Janeiro
apresentaram
queda de 16% em
março deste ano
na comparação
com o mesmo mês
de 2020. No total, 313 registros
foram feitos, chegando ao menor
valor para o mês
desde 1991.

PIMENTA
PARA AS
MULHERES
Receita Estadual terá injeção de recursos para enfrentar sonegação.

Twittadas do Nuno

@nuno_vccls

Um país que enfrenta o caos em todos os setores não pode ter
um dia dedicado a apenas um assunto. Ver noticiários ontem foi
difícil. Precisamos focar em vacinas, investimentos, empregos,
políticas públicas. Buscar culpados deve acontecer após a resolução do problema.

Patrulha Maria
da Penha, criada
na PM, é formada
apenas por policiais mulheres.
Unidade recebeu
doação de sprays
de pimenta da
Condor Tecnologias Não Letais. É
o 1º produto destinado a uso civil.

Que tristeza o ocorrido na creche em Santa Catarina. Sendo pai de
um menino de 2 anos, fiquei muito mexido em imaginar a dor dos
pais que deixaram seus filhos bem em um local de ensino considerado seguro. Desejo muita força e fé para todos.

ISABELE BENITO

A FAVOR DE
REFORMA
TRIBUTÁRIA 3D
N Deputada Clarissa Garotinho (PROS) sobre reforma
tributária: “Sou defensora
de uma reforma 3D: distribuição melhor das receitas
tributárias, priorizando estados e municípios; desoneração; e desburocratização,
para acabarmos com excesso
de tempo perdido no cálculo dos impostos. Esse é um
caminho importante para o
Brasil voltar a crescer”.

PREOCUPAÇÃO COM
RODOVIA RJ 159
N Deputado Noel de Carvalho percorreu ao lado do
presidente do DER/RJ, Luiz
Roberto Pereira de Souza, a
RJ 159 para verificar quedas
de barreiras. Visita foi solicitada por vereador de Quatis,
Alex D’Elias. D’Elias junto
com irmão e prefeito Aluísio
D’Elias vêm manifestando
preocupação com a rodovia.

As mais lidas
n e-mail: isabelebenito@odia.com.br

“Eu só quero meu
dinheirinho”

A

CÂMARA DOS DEPUTADOS

Online

n https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/isabele-benito

festinha com parte da família já estava sendo preparada há um tempo...
Afinal, chegar aos quase 100
anos, no meio de uma pandemia, não é
pra qualquer um!
Mas para a Dona Maria Nunis da Silva, moradora de Colégio, que fez 99 na
última sexta, não há motivo algum para
comemorar.
O benefício que ela recebe do INSS,
sua única fonte de renda, está suspenso
há 8 meses...
Quem contou para a gente foi a filha
dela, Maria da Penha Galdino, que procurou
a coluna para pedir socorro, já que não sabe
mais o que fazer para conseguir o pagamento de volta.
“Eu realmente não sei... A gente liga, vai
na agência, emite protocolos, mas não tem
nenhum retorno. E pela idade, os gastos
dela são muito altos, com consultas e remédios”, conta Maria da Penha.
Segundo ela, na única vez que teve uma
resposta, o INSS alegou que recebeu uma
carta em nome de Dona Maria, abrindo mão
de seu pagamento. Mas ela afirma que a
mãe não assinou nem carta, nem documento algum, já que é analfabeta.
“Como minha mãe vai assinar um documento aos 99 anos, e ainda sem saber
escrever? É algo impossível! Só se tiver

SABRINA PIRRHO

n e-mail: informe@odia.com.br n www. odia.ig.com.br/colunas/informe-do-dia

SONEGAÇÃO

CÂMERAS DE NOVA GERAÇÃO
Até o final do ano, os auditores também receberão câmeras corporais, os chamados body cam. Serão cerca de 150
equipamentos, que visam dar mais segurança à atuação
dos servidores da Sefaz-RJ, especialmente nos casos de
falsa acusação e de violência. “Sabemos dos perigos que
envolvem o trabalho dos Auditores Fiscais nas barreiras
e a importância do combate à sonegação para o equilíbrio das contas públicas”, afirma o governador do Rio de
Janeiro, Cláudio Castro.
O até ontem secretário de Estado de Fazenda, Guilherme
Mercês, destacou que os fiscais vão ajudar a “aumentar a arrecadação sem mexer na carga tributária é um dos grandes
objetivos da Sefaz-RJ”, diz Mercês, que acrescenta: “A intensificação na fiscalização por meio do programa ‘Na Mira da
Receita Estadual’ tem dado resultados positivos”.

Com participação de:

PINGO NO I

DIVULGAÇÃO

N E tem parceria surgindo entre a Polícia Civil e a
Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude.
Os secretários Alan Turnowski e Leandro Alves se
reuniram na semana passada, na Cidade da Polícia
e também na Acadepol, para o início de um trabalho de revitalização das instalações esportivas da
Polícia Civil.
O objetivo do projeto é que futuramente algumas
dessas instalações reformadas sejam utilizadas por
crianças das comunidades do entorno, uma forma
de aproximar a criançada da corporação por meio
do esporte.
Tem melhor maneira pra isso do que uma boa partida de futebol ou de qualquer outra modalidade?
Bora colocar o Pingo no I...
Em tempo de desconfiança e falta de proximidade dos policiais com a comunidade, a proposta é
literalmente um golaço!

TÁ BONITO!
N E falando em esporte...

Dona Maria Nunis e sua filha, Maria da Penha

alguém se passando por ela e a gente
não sabe”.
Que situação... 99 anos, na idade de estar
com a vida tranquila, passando por essa dor
de cabeça.
E o que o INSS faz? Nada! No mínimo
deveria investigar.
Enquanto isso, 8 meses se passaram e
fica uma senhora sem dinheiro, precisando
de remédios e uma filha na peregrinação
tentando ajudar a mãe. É muita covardia!
A coluna, pela milésima vez, entre tantos
casos, foi atrás do INSS por uma resposta
para tentar ajudar Dona Maria. Mas até o fechamento desta edição, não teve resposta.
3,2,1... É DEDO NA CARA!

Quem disse que grupo de mães é só pra falar
da próxima prova do filho ou do que está acontecendo na escola?
Recebi essa semana uma dica bem legal: uma
mãe colocou que no Recreio tem um centro esportivo com várias modalidades, onde as crianças podem
aproveitar e pouca gente sabe, por isso ele não é tão
aproveitado!
Em tempos de pandemia, onde alguns pais tiveram que fazer uma reformulação para economizar,
muitas crianças deixaram de praticar natação, futebol por não terem como pagar.
Então aqui vai a dica: Centro Esportivo Waldir
Pereira, ou Didi.
Essa é uma ótima dica, afinal a gente paga imposto pra que, né?
Informações no Instagram: @centroesportivo.didi
Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito...
Bora praticar esporte, criançada! E tenho dito.
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Descartado pelo
Barcelona, Gerson, do
Flamengo, estaria na mira
de clube francês
FLAMENGO

Joice Hasselmann
surpreende ao surgir
de maiô nas redes
sociais
CELEBRIDADES

EXCLUSIVO: O que Fiuk não
contou ao chorar pitangas
no ‘BBB’ por R$ 1,5 milhão
FÁBIA OLIVEIRA

