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Defesa Civil de Petrópolis elabora mini guia 
virtual para enfrentamento a incêndios fl orestais

INSS: Câmara aprova PL que 
suspende prova de vida durante 

pandemia

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quarta-feira (14) o 
projeto que suspende até 31 de 
dezembro de 2021 a comprovação 
de vida dos benefi ciários junto ao 
Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). A matéria retorna para 
análise do Senado.

“A prova de vida presen-
cial, num contexto de pandemia, 

serve como fi o condutor que pode 
acarretar a morte daqueles que se 
submetem ao risco de contágio 
para não comprometer sua renda”, 
argumentou o relator da matéria, 
deputado Danilo Cabral (PSB-PE).

A prova de vida é realizada 
anualmente nas agências do INSS 
ou nos bancos...

Resende produz primeiro caminhão 
elétrico desenvolvido no Brasil

A Volkswagen Caminhões e 
Ônibus, instalada no município de 
Resende, região Sul Fluminense, 
lançou nesta terça-feira (13) o pri-
meiro caminhão elétrico totalmente 

projetado e desenvolvido no país. 
Ao todo, a companhia investiu R$ 
150 milhões no desenvolvimento 
do modelo e em seu complexo 
produtivo.

- Com a produção do ve-
ículo elétrico, o Rio de Janeiro 
reforça o seu papel de pioneirismo 
no setor de energia...

Todos os anos, no in-
verno, várias comunidades e o 
meio ambiente fi cam vulnerá-
veis com o aumento dos incên-
dios fl orestais em Petrópolis, 
na Região Serrana do Rio. Foi 

pensando na prevenção que a 
secretaria municipal de Defesa 
Civil e Ações Voluntárias ela-
borou um mini guia virtual de 
informação e enfrentamento 
aos incêndios em vegetação 

para o ano de 2021.
No guia são apresen-

tadas instruções e medidas 
de enfrentamento no caso de 
queimadas, para que civis pos-
sam colaborar para prevenir e 

evitar incêndios florestais. O 
documento será disponibilizado 
em breve no site ofi cial da pre-
feitura, segundo o secretário da 
Defesa Civil, Gil Kempers, que 
reforçou a importância da ação 

dos cidadãos no combate às 
queimadas.

“Grande parte dos incên-
dios fl orestais são causados por 
ação humana...
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INSS: Câmara aprova PL que suspende 
prova de vida durante pandemia

Curso gratuito ajuda jovens 
a conseguir o primeiro emprego

Uma parceria entre 
o Governo do Estado do 
Rio, por meio da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico, Energia e Re-
lações Internacionais, com 
a Procter & Gamble e com 
a Organização Não-gover-
namental Instituto PROA 
oferece oportunidades de 

desenvolvimento e empre-
gabilidade para jovens de 
baixa renda. O objetivo é 
ajudar a formar e inserir 6 
mil jovens no mercado de 
trabalho.

No primeiro mês da 
iniciativa, foram cadastra-
dos 1.700 jovens que irão se 
aperfeiçoar para o mercado 

de trabalho e se conectar 
com vagas de emprego. 

A Secretaria de De-
senvolvimento Econômico 
participa ajudando a inserir 
os formados no mercado de 
trabalho.  

No programa, os 
jovens de 17 a 22 anos que 
concluíram o Ensino Médio 

em escolas públicas e que 
buscam seu primeiro em-
prego têm acesso gratuito 
à plataforma on-line que 
oferece 100 horas de aulas 
com orientação e apoio de 
tutores em encontros se-
manais ao vivo. Ao fi nal, os 
alunos que concluírem es-
tarão aptos para participa-

rem de processos seletivos 
para vagas de posições de 
início de carreira e primeiro 
emprego. Todos recebem 
certificado de conclusão 
emitido pelo PROA e têm 
acesso a vagas de emprego 
disponíveis no mercado.

As inscrições para 
as turmas de setembro 

já estão abertas no site: 
https://plataforma.proa.org.
br/. São 2.800 vagas dis-
poníveis. Para participar é 
preciso ter entre 17 e 22 
anos, estar cursando ou 
ter concluído o 3º ano do 
Ensino Médio em escola 
pública e morar no Estado 
do Rio de Janeiro.

A Câmara dos Depu-
tados aprovou nesta quarta-
-feira (14) o projeto que sus-
pende até 31 de dezembro 
de 2021 a comprovação 
de vida dos beneficiários 
junto ao Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS). A 
matéria retorna para análise 
do Senado.

“A prova de vida pre-
sencial, num contexto de 
pandemia, serve como fi o 
condutor que pode acarre-
tar a morte daqueles que se 
submetem ao risco de con-
tágio para não comprometer 
sua renda”, argumentou o 
relator da matéria, deputado 
Danilo Cabral (PSB-PE).

A prova de vida é 
realizada anualmente nas 
agências do INSS ou nos 
bancos onde o segurado 
recebe o benefício. “Não 
há justifi cativa para que, em 
um momento tão grave de 
crise sanitária, a prevenção 
a possíveis fraudes esteja 
acima da preservação da 

vida de milhões de brasi-
leiros com o risco de corte 
do benefício”, disse o de-
putado.

O texto estabelece 
o uso preferencial de bio-
metria para a realização da 
prova de vida pelos benefi -
ciários. A prova de vida con-
tinua sendo feito no mês do 

aniversário do benefi ciário, 
ainda que por procurado-
res. Benefi ciários acima de 
80 anos ou com difi culda-
des de locomoção devem 
ter máxima preferência no 
atendimento bancário para 
evitar demoras e exposição 
do idoso a aglomerações. 
Além disso, O INSS deverá 

informar ao cidadão outros 
meios remotos de realizar 
a prova de vida para evitar 
deslocamentos.

Em casos de frau-
des, o texto prevê a devolu-
ção ao INSS de valores pa-
gos indevidamente após o 
óbito do titular do benefício 
ou a pessoa não autorizada.
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Resende produz primeiro caminhão 
elétrico desenvolvido no Brasil

A Volkswagen Cami-
nhões e Ônibus, instalada 
no município de Resende, 
região Sul Fluminense, lan-
çou nesta terça-feira (13) o 
primeiro caminhão elétrico 
totalmente projetado e de-
senvolvido no país. Ao todo, 
a companhia investiu R$ 
150 milhões no desenvolvi-
mento do modelo e em seu 

complexo produtivo.
- Com a produção 

do veículo elétrico, o Rio de 
Janeiro reforça o seu papel 
de pioneirismo no setor de 
energia e torna-se o prin-
cipal centro de eletromo-
bilidade da América Latina 
– destacou o governador 
Cláudio Castro.

A AmBev foi respon-

sável pelo grande primeiro 
pedido do caminhão elé-
trico, com mais de 1.600 
veículos a serem entregues 
até 2023, sendo as 100 
primeiras até outubro deste 
ano. Outras empresas já 
fecharam parceria para 
adquirir o caminhão 100% 
elétrico, dentre elas, Coca-
-Cola e JBS.

- Todo caminhão da 
Volkswagen que roda no 
mundo, nasce no Rio de 
Janeiro. E agora, os primei-
ros caminhões elétricos são 
fabricados 100% no Estado 
- comemorou o secretário 
de Desenvolvimento Eco-
nômico Vinicius Farah.

No fi m do ano pas-
sado, a Volkswagen Ca-

minhões e Ônibus havia 
anunciado o maior ciclo de 
investimentos de sua histó-
ria no Rio de Janeiro, R$ 2 
bilhões no período de 2021 
a 2025. Em reunião com o 
governo, no início de julho, 
a montadora reforçou o 
compromisso com o estado.

- Sem dúvida, acer-
tamos em cheio ao esta-

belecer a fábrica no Rio 
de Janeiro e inaugurar um 
novo polo automotivo para 
o país. E vamos continuar 
investindo no estado por 
muito tempo – ressaltou, 
na ocasião, o diretor de 
Relações Governamentais 
e Institucionais da Volkswa-
gen Caminhões e Ônibus, 
Marco Saltini.
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Defesa Civil de Petrópolis elabora mini guia 
virtual para enfrentamento a incêndios fl orestais

Todos os anos, no inverno, 
várias comunidades e o meio 
ambiente fi cam vulneráveis com o 
aumento dos incêndios fl orestais 
em Petrópolis, na Região Serrana 
do Rio. Foi pensando na preven-
ção que a secretaria municipal de 
Defesa Civil e Ações Voluntárias 
elaborou um mini guia virtual de 
informação e enfrentamento aos 
incêndios em vegetação para o 
ano de 2021.

No guia são apresentadas 
instruções e medidas de enfren-
tamento no caso de queimadas, 
para que civis possam colaborar 
para prevenir e evitar incêndios 
florestais. O documento será 
disponibilizado em breve no site 
ofi cial da prefeitura, segundo o 
secretário da Defesa Civil, Gil 
Kempers, que reforçou a impor-
tância da ação dos cidadãos no 
combate às queimadas.

“Grande parte dos incên-
dios fl orestais são causados por 
ação humana, seja por balões, 
queimada de lixo e limpeza de 
terreno, e que poderiam ser evita-
dos, protegendo e preservando o 
meio ambiente. É responsabilida-
de de todos nós mitigar e prevenir 
incêndios desta natureza”, afi rma 
o secretário.

O órgão também é res-
ponsável por um monitoramento 
que tem sido feito diariamente em 
todas as regiões de Petrópolis, e 
leva em consideração as condi-
ções de clima, chuva e umidade 
relativa do ar.

Desde semana passada, 
os distritos da Posse e Pedro do 
Rio estavam na bandeira ver-
melha, com o risco muito alto de 
incêndios em vegetação. Nesta 
quarta-feira (14), os distritos de 
Itaipava e Cascatinha foram co-
locados na mesma classifi cação, 
o que mostra a gravidade da 
situação em toda a cidade.

População acima de 18 anos deve ser vacinada 
contra a Covid-19 até agosto em Nova Friburgo

Agência dos Correios 
no centro de Araruama está fechada

A secretaria de Saúde 
de Nova Friburgo anunciou, 
nesta terça-feira (13), um novo 
calendário de vacinação contra 
a Covid-19 que abrange toda a 
população até 18 anos. A expec-
tativa do governo municipal é 
que ainda na primeira quinzena 
de agosto toda a população com 
mais de 18 anos no município já 
tenha recebido a primeira dose 
da vacina.

Na próxima semana, a 
imunização de primeira dose irá 
avançar de 43 até os 38 anos, 
segundo o calendário. Já até o 
fi nal do mês de julho, a previsão é 
que toda a população com até 28 

anos esteja recebendo a primeira 
aplicação da vacina.

O município pretende co-
meçar o mês de agosto vacinan-
do a população com 27 e 26 anos, 
e fi nalizar a vacinação de primeira 
dose em todos os friburguenses 
com mais de 18 anos até o dia 10 
de agosto.

Após terminar essa fase, a 
Prefeitura continuará a imuniza-
ção, mas com a segunda dose, 
completando o esquema vacinal.

O município ressaltou, no 
entanto, que o cumprimento do 
calendário depende do envio de 
doses realizado pelo Governo do 
Estado.

Na última segunda-
-feira (12), a Agência dos 
Correios localizada no cen-
tro de Araruama foi provi-
soriamente fechada. Quem 
passa por lá se depara com 
um aviso deixado na porta 
do local, por funcionários, 
pedindo que os clientes se 

dirijam às agências mais 
próximas.

O motivo é que um 
funcionário testou positivo 
para a Covid-19 e o local 
passará por uma higieni-
zação. Agora, pelo menos 
provisoriamente, a única 
agência aberta na cidade 

de Araruama fi ca no terceiro 
distrito, em São Vicente de 
Paulo, que fi ca a cerca de 
24 km de distância do centro 
da cidade.

De acordo com a 
supervisão dos Correios, as 
entregas serão realizadas 
normalmente durante o pe-

ríodo. A previsão é de que a 
unidade do Centro seja rea-
berta até a próxima semana.

Se preferirem, os 
clientes podem se dirigir 
à agência de Saquarema, 
já que em Iguaba Gran-
de a agência do municí-
pio também está fechada 

para desinfecção, após um 
funcionário também testar 
positivo para a Covid-19, 
e continuará fechada até a 
próxima semana para voltar 
com os atendimentos ao 
público.

Vale destacar que 
outras agências próximas de 

Araruama, como as de São 
Pedro da Aldeia e Cabo Frio, 
também encontram-se em 
pleno funcionamento. Todas 
as unidades estão com o 
horário de funcionamento 
restrito, de 9h às 13h, por 
conta da pandemia do novo 
coronavírus.


