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PÁGINA 5

 O Governo do Estado do Rio de Janeiro
lançou o SuperaRJ, programa de transferência
de renda criado para diminuir o impacto
econômico da pandemia na vida dos
fluminenses. Ao todo, serão beneficiadas cerca
de 1,4 milhão pessoas, mais de 355 mil famílias
que vivem em situação de pobreza e extrema
pobreza ou que perderam empregos durante a
pandemia da Covid-19. Além dessas categorias,
o SuperaRJ também prevê crédito de até R$
50 mil para micro e pequenos empresários.
Porém, se você ainda não sabe se tem direito
ao SuperaRJ, confira agora quem são os
beneficiados e como obter o dinheiro. Você
também pode conferir todas as informações
nos sites superarj.rj.gov.br e rj.gov.br ou pelo
número 08000717474, que funciona de
segunda a sexta entre 8h e 20h40 e sábado
das 8h às 14h20. PÁGINA 3
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Programa de auxílio emergencial fluminense ajudará mais de 1,4 milhão de pessoas
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PEZÃO É CONDENADO
NA LAVA-JATO DO RJ
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CÂMARA APROVA
PROJETO DE SOCORRO A

AGRICULTORES FAMILIARES

 O presidente da Firjan, Eduardo Eugenio
Gouvêa Vieira, entregou ao governador do
estado, Cláudio Castro, o documento “Rio
Canteiro de Obras”, que lista 22 projetos de
Infraestrutura – incluindo sete do Norte e
Noroeste Fluminense –, que representam R$
9,4 bilhões em investimentos, com efeito
multiplicador de R$ 11,9 bilhões e potencial de
geração de 135 mil empregos diretos e indiretos.
A relação das obras foi elaborada após um
pedido de Castro à Firjan. A reunião ocorreu
no Palácio Guanabara, na sexta-feira (11).  No
evento “Rio Canteiro de Obras”, em maio,
quando a federação debateu a retomada
econômica fluminense, o governador anunciou
o investimento de até R$ 7 bilhões em
Infraestrutura. Nas regiões Norte e Noroeste
têm sete projetos, como a Ponte da Integração
e a Rodovia do Contorno de Itaperuna. As
obras poderão ser financiadas com recursos
oriundos da concessão da Cedae, num total
de 22 projetos e R$ 9,4 bilhões em
investimentos. PÁGINA 6

PARCERIA ENTRE ESTADO E A FIRJAN TRAÇA
DIRETRIZ PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Presidente da Firjan entrega ao governador lista de projetos prioritários de infraestrutura em todas as regiões
do Rio. Norte e Noroeste têm sete projetos, como a Ponte da Integração e a Rodovia do Contorno de Itaperuna
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 Para compensar o período em que as atividades tiveram de
ser suspensas em razão da pandemia, o Detran.RJ promove, neste
sábado, dia 12, mais um mutirão de serviços. Serão oferecidas 7,1
mil vagas para os serviços de veículos, habilitação e identificação
civil, em 144 unidades distribuídas em todas as regiões do Estado do
Rio. Este será o 28º mutirão realizado pelo Detran, que desde o início
da pandemia já atendeu mais de 120 mil usuários aos sábados.

Para evitar aglomerações, o atendimento será realizado mediante
agendamento prévio. O usuário deve marcar os serviços pelo site do
Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números
(21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas
começaram a ser oferecidas às 12h de quarta-feira, dia 9.

O departamento pede aos usuários que, na impossibilidade de
realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento
com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e
permitir que outras pessoas sejam atendidas.

- Com os mutirões aos sábados, estamos reduzindo
significativamente a demanda represada, além de possibilitar a
realização do serviço no fim de semana. Sempre seguindo os protocolos
de saúde, mais de 120 mil pessoas já foram atendidas desde o início
da pandemia - destaca o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Para quem precisa emitir a primeira habilitação, renovar a CNH,
mudar ou adicionar categoria, alterar dados ou trocar a permissão
para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, o atendimento será
disponibilizado das 10h às 16h, nos seguintes postos: Américas
Shopping, Angra dos Reis Araruama, Barra da Tijuca (Aerotown),
Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes,
Copacabana, Guadalupe, Guapimirim, Itaboraí (Venda das Pedras),
Itaperuna, Jacarepaguá, Japeri, Largo do Machado, Macaé, Magé,
Mesquita, Nilópolis, Niterói (Fonseca), Niterói Shopping, Nova
Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Queimados, Santo
Antônio de Pádua, São Gonçalo (Neves), São Gonçalo (Rocha), São
Pedro da Aldeia, sede (Centro do Rio), Sulacap, Teresópolis, Trajano
de Moraes, Três Rios, Volta Redonda e West Shopping.

Para emissão da carteira de identidade, o atendimento será das
8h às 16h, nas seguintes unidades: Américas Shopping, Aperibé,
Araruama, Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do
Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo
Frio, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Campo Grande, Campos
dos Goytacazes - Shopping Estrada, Cantagalo, Carmo, Casimiro de
Abreu, Center Shopping, Comendador Levy Gasparian, Conceição
de Macabu, Copacabana, Desembargador Isidro, Duas Barras,
Engenheiro Paulo de Frontin, Francisco Bicalho, Gávea, Guapimirim,
Ilha do Governador, Itaboraí, Itaboraí Plaza, Itaguaí Shopping Mix,
Itaperuna, Japeri, Laje de Muriaé, Largo do Machado, Macaé,
Macuco, Magé, Mangaratiba, Méier, Mendes, Mesquita, Miguel
Pereira, Miracema, São Gonçalo (Neves), Niterói, Niterói Shopping,
Nova Friburgo, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Parque Shopping
Sulacap, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Posto Maré,
Queimados, Quissamã, Rio Claro, Rio das Flores, Rio das Ostras,
Rio Shopping, Santa Cruz, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de
Pádua, São Fidélis, São Gonçalo (Rocha), São João de Meriti, São
José do Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia,
Sapucaia, Saracuruna, Sede do Detran no Centro do Rio, Shopping
Aerotown, Power Center Shopping Estação Itaipava, Shopping Jardim
Guadalupe, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Teresópolis, Trajano
de Moraes, USD Ceasa, USD Três Rios, Valença, Varre-Sai, Vaz
Lobo, Volta Redonda e West Shopping

As carteiras da Seap serão emitidas na sede do órgão no Centro
do Rio, Belford Roxo, Campo Grande, Center Shopping, Niterói,
Sulacap, Vaz Lobo e Volta Redonda.

Para realizar os serviços de veículos, como transferência de
propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança
de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação,
mudança de cor, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT,
blindagem e intenção de venda, os postos disponíveis para
agendamento são: Infraero, Nova Iguaçu, Reduc, Itaboraí, Haddock
Lobo, Nilópolis, Mesquita, Valença, Cordeiro, Barra Mansa, Vassouras,
Bom Jesus de Itabapoana, Macuco, Barra do Piraí e Resende. O
atendimento será das 8h às 13h.

O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário
agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não
ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a
colaboração dos usuários para que não levem
acompanhantes aos postos.

MUTIRÃO DO DETRAN RJ OFERECE
MAIS DE SETE MIL VAGAS NESTE SÁBADO
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Para compensar o período em que as atividades tiveram de ser suspensas em razão
da pandemia, o Detran.RJ promove, neste sábado, dia 12, mais um mutirão de serviços
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 O Governo do Estado do Rio de Janeiro
lançou o SuperaRJ, programa de transferência
de renda criado para diminuir o impacto
econômico da pandemia na vida dos
fluminenses. Ao todo, serão beneficiadas cerca
de 1,4 milhão pessoas, mais de 355 mil famílias
que vivem em situação de pobreza e extrema
pobreza ou que perderam empregos durante a
pandemia da Covid-19. Além dessas categorias,
o SuperaRJ também prevê crédito de até R$
50 mil para micro e pequenos empresários (veja
abaixo).

No sábado (5), as primeiras famílias das
mais de 42 mil que fazem parte da primeira
etapa do auxílio emergencial fluminense já
começaram a receber os cartões com créditos
de R$ 200, com acréscimo de R$ 50 para cada
filho, limitado a dois menores. A entrega ocorre
nas quadras de diversas escolas de samba da
Região Metropolitana. Para cidades do interior,
os cartões começaram a ser entregues na
terça-feira (8).

Porém, se você ainda não sabe se tem direito
ao SuperaRJ, confira agora quem são os
beneficiados e como obter o dinheiro. Você
também pode conferir todas as informações nos
sites superarj.rj.gov.br e rj.gov.br ou pelo
número 08000717474, que funciona de segunda
a sexta entre 8h e 20h40 e sábado das 8h às
14h20.

Quem pode receber
- Morador do Estado do Rio de Janeiro
- Inscritos no Cadastro Único de Pessoas

Sociais (CadÚnico), nas faixas de pobreza ou
extrema pobreza

- Pessoas com renda familiar per capita igual
ou inferior a R$ 178

- Maior de 18 anos, exceto no caso de mães
adolescentes

- Cidadãos com o CPF regularizado
-Quem perdeu o emprego formal com

salário de até R$ 1.501, a partir de 13 de março
de 2020, sem fonte de renda

-Desempregados podem solicitar o benefício
no mês posterior à última parcela do seguro-
desemprego, caso se enquadre nas demais
exigências

No entanto, algumas regras são necessárias
para que o programa seja eficaz e transparente.
Por isso, algumas pessoas estão impedidas de
receber o benefício. Veja quem são.

Quem não pode receber
- Beneficiários do Bolsa Família ou de

qualquer auxílio emergencial federal ou
municipal

- Quem recebe benefícios previdenciários,
assistenciais ou trabalhistas, como pensão,
aposentadoria e seguro-desemprego

- Pessoas com renda, no ano de 2020, igual
ou superior a R$ 28.559, 70

Agora que já está claro quem pode ou não
receber, confira o passo a passo para pedir o
benefício, caso se enquadre nas categorias
beneficiadas.

Inscritos no CadÚnico
Passo 1: Atualize seu cadastro no CadÚnico
Passo 2: Acesse superarj.rj.gov.br e insira

seu CPF

SAIBA QUEM PODE RECEBER
OS BENEFÍCIOS DO SUPERARJ

esteticistas, maquiadores, artistas plásticos,
sapateiros, cozinheiros, massagistas,
empreendedores sociais, empreendedores que
atuam em comunidades e negócios de impacto
social.

Quais tarifas pagar
- Apenas 3% da tarifa de consulta cadastral,

descontada na liberação do financiamento
- O SuperaRJ tem juro zero
Como solicitar o crédito
Passo 1: Acesse superarj.rj.gov.br e clique

em "Solicite financiamento"
Passo 2: No site da AgeRio, vá até o botão

"Clique aqui e solicite seu crédito"
Passo 3: Preencha o formulário em

agerio.com.br/supera-rj
Passo 4: Aguarde a resposta por e-mail
Passo 3: Caso seja aprovado na fase inicial,

receberá um e-mail solicitando a documentação
Passo 4: Os documentos devem ser

inseridos na Área do Cliente do site da AgeRio
Saiba todo o processo: www.agerio.com.br/

passo-a-passo-supera-rj

Passo 3: Após a inserção dos dados, o site
informará se você está habilitado para receber
o benefício

Desempregados a partir de 13/03/20 e
recebia até R$ 1.501

Passo 1: Acesse superarj.rj.gov.br e clique
em "Inscreva-se"

Passo 2: Preencha o formulário
Passo 3: Depois de uma semana, volte ao

site e consulte seu CPF
Crédito para empresários
Além de desempregados e pessoas em

situação de pobreza e extrema pobreza, o
SuperaRJ também criou uma linha de crédito
com juro zero de até R$ 5 mil para MEIs e
profissionais autônomos e informais e de até
R$ 50 mil para Micro e Pequenas Empresas, a
ser concedido pela Agência Estadual de
Fomento (AgeRio). O prazo máximo é de 60
meses, com carência variando de seis a 12
meses. No total, serão investidos, inicialmente,
cerca de R$ 150 milhões.

Para facilitar o cidadão, a AgeRio lançou

uma cartilha digital que agrupa as principais
dúvidas sobre os recursos, com destaque para
as regras por categoria e como os recursos
podem ser usados. Além disso, traz
informações sobre valores máximos, prazo de
pagamento, garantias exigidas e a
documentação necessária. Você encontra a
cartilha e todas as informações - incluindo o
link para solicitar o crédito - no site
agerio.com.br.

Veja, abaixo, as principais informações e o
passo a passo para solicitar:

Quem pode solicitar
- Micro e pequenas empresas
- Microempreendedor individual
- Cooperativas e associações de pequenos

produtores
- Agricultores familiares
- Profissionais autônomos, inclusive agentes

e produtores culturais
- Empreendimentos da economia popular

solidária
- Costureiras, cabeleireiros, manicures,

Programa de auxílio emergencial fluminense ajudará mais de 1,4 milhão de pessoas
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 A Câmara dos Deputados aprovou o PL
823/21, do deputado Pedro Uczai (PT-SC) e
outros, que retoma os pontos vetados pelo
Executivo no projeto de socorro a agricultores
familiares aprovado ano passado (PL 735/20),
como recursos para fomento da atividade e
prorrogação de condições para o pagamento
de dívidas. O projeto será enviado ao Senado.

As medidas constantes do substitutivo do
deputado Zé Silva (Solidariedade-MG)
pretendem diminuir o impacto socioeconômico
da Covid-19 nesses produtores e devem ser
adotadas até 31 de dezembro de 2022.

Segundo o texto, poderão ter acesso aos
benefícios os agricultores e empreendedores
familiares, os pescadores, os extrativistas, os
silvicultores e os aquicultores.

Para agricultores familiares em situação de
pobreza e extrema pobreza, o projeto cria o
Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva
Rural com o objetivo de apoiar a atividade
produtiva durante o estado de calamidade
pública. Na definição do conceito de extrema
pobreza ficarão de fora os benefícios
previdenciários rurais. O valor do fomento será
de R$ 2,5 mil por unidade familiar. Se a família
monoparental for comandada por mulher a
parcela será de R$ 3 mil.

Os interessados contarão com ajuda do
Serviço de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Ater) para elaborar um projeto
simplificado de estruturação da unidade
produtiva familiar. Os órgãos desse serviço
receberão da Agência Nacional de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Anater) R$ 100,00
por projeto elaborado, que poderá contemplar
a construção de fossas sépticas, cisternas ou o
uso de outras tecnologias sociais de acesso à
água para consumo humano e produção de
alimentos.

Caso esteja prevista essa construção, o valor
sobe para R$ 3,5 mil.

“Este projeto é de toda a bancada do PT.
Quero dar os parabéns ao movimento social do
campo pela mobilização a favor da votação do
projeto, que tem o objetivo de diminuir a miséria
no campo e os preços dos alimentos”, afirmou
Uczai, que é coordenador do núcleo agrário do
partido.

“O Brasil tem cerca de 13,2 milhões de
pessoas em situação de pobreza ou de extrema
pobreza no campo, segundo dados do Cadastro
Único para Programa Sociais. A Bahia, sozinha,
abriga 17% dos pobres e extremamente pobres
do campo”, afirmou o relator, agradecendo o
apoio da maioria dos partidos da Casa.

Linha de crédito - O texto permite ao
Conselho Monetário Nacional (CMN) criar
linhas de crédito para agricultores familiares e
pequenos produtores de leite com taxa de 0 %
ao ano, dez anos para pagar e carência de cinco
anos incluída nesse tempo.“Os interessados
terão até 31 de julho de 2022 para pedir o
empréstimo, podendo usar até 20% do valor
obtido para a manutenção da família.

O acesso ao crédito dependerá de projeto
simplificado de crédito elaborado por entidade
de assistência técnica e extensão rural sob
coordenação da Anater. O texto prevê desconto
de R$ 300,00 por quitação em dia das parcelas,
a ser aplicado no início dos pagamentos, mais
bônus de 20% de adimplência para contratos
firmados por mulheres trabalhadoras rurais.

Os recursos virão dos fundos constitucionais
de financiamento e também da União se a linha
de crédito for por meio da subvenção de juros
(equalização de taxas).

Programa de alimentos - Para facilitar a
venda da produção dos agricultores, o projeto
cria o Programa de Atendimento Emergencial
à Agricultura Familiar (PAE-AF), a ser operado
pela Companhia Nacional de Alimentos
(Conab). A empresa estatal já conta com o

CÂMARA APROVA PROJETO DE
SOCORRO A AGRICULTORES FAMILIARES

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
para comnprar alimentos a fim de abastecer
famílias carentes.

A ideia é viabilizar a compra com doação
simultânea dos alimentos a pessoas em situação
de insegurança alimentar ou a entidades
recebedoras previamente definidas pelo governo
federal.

A Conab providenciará um cadastro
simplificado para os agricultores interessados
e aptos a participar. Nesse ambiente virtual
haverá acesso ainda à lista de produtos, ao
período de entrega e a demais informações. O
projeto determina ainda que as assistências
rurais receberão da Anater R$ 100,00 por cada
agricultor familiar participante.

Nesse programa emergencial, a compra
será no valor máximo de R$ 6 mil por unidade
familiar produtora (R$ 7 mil no caso de mulher
agricultora). Os preços poderão ser cotados com
base na metodologia do PAA ou na lista de
referência do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae).

De acordo com o substitutivo, se a compra
foi feita de cooperativa, os valores serão
multiplicados pelo número comprovado de
cooperados ativos.

Vencimento adiado - O PL 823/21 adia
por um ano o pagamento das parcelas vencidas
ou a vencer até 31 de dezembro de 2022
relativas a operações de crédito rural
contratadas por agricultores familiares e suas
cooperativas de produção cujas condições
econômicas foram prejudicadas pela Covid-19.
A regra valerá ainda para as dívidas no âmbito
do Programa Nacional de Crédito Fundiário

(PNCF).
Até o fim de 2022, serão suspensos os

prazos de encaminhamento para cobrança e
execução judicial das parcelas não pagas e
também do prazo final para cobrança
(prescrição). Entretanto, mantêm-se os
descontos por pagamento em dia e outros
benefícios originalmente previstos.

Para custear o pagamento prorrogado, o
texto permite ao governo usar recursos do
Orçamento para garantir taxas menores
(equalização de taxas). Se o dinheiro tiver sido
emprestado pelos fundos constitucionais de
financiamento, eles deverão assumir os custos.

Garantia-safra - Quanto ao programa
Garantia-Safra, o projeto determina a
concessão automática dessa espécie de seguro
a todos os agricultores familiares aptos a
recebê-lo. A regra vale até 31 de dezembro de
2022, mas o agricultor continua com a
obrigação de apresentar laudo técnico de
vistoria municipal comprovando a perda de
safra.

Dividas rurais - Segundo o substitutivo, os
devedores de alguns tipos de dívidas rurais
tratadas pela Lei 13.340/16 contarão com novo
prazo para a concessão de descontos na
quitação ou na renegociação dos débitos.

O prazo tinha se encerrado em 30 de
dezembro de 2019 e agora é reaberto até 30 de
dezembro de 2022, seja para empréstimos com
recursos dos fundos constitucionais de
financiamento do Nordeste (FNE) ou do Norte
(FNO), para empréstimos com recursos de
outras fontes ou de fontes mistas.

No caso dos débitos inscritos na Dívida

Ativa da União, o texto autoriza a concessão
de desconto já previsto em lei (de 60% a 90%,
conforme a faixa) até 2021 se as parcelas não
pagas forem encaminhadas para inscrição até
31 de dezembro de 2021 e a inadimplência tiver
ocorrido até 30 de junho de 2021.

Em razão do novo período para concessão
de desconto, a dívida somente poderá ser
enviada para cobrança ou execução judicial
depois de 30 de dezembro de 2022. Até lá
também não corre o prazo de prescrição da
dívida.

Custeio e investimento - Em relação a
dívidas tomadas para atividades de custeio e
investimento que contaram com renegociação
pela Lei 13.606/18, o projeto aumenta o universo
de contratos passíveis de renegociação.
Atualmente, para obter a renegociação esses
contratos devem ter sido firmados até 31 de
dezembro de 2016. A data final passa a ser 31
de dezembro de 2020.

No substitutivo aprovado, o deputado Zé
Silva incluiu entre os beneficiários os pequenos
produtores de leite.

Garantias - Ainda para os produtores de
leite,  o texto autoriza as instituições
financeiras que operam no Sistema Nacional
de Crédito Rural (SNCR) a flexibilizarem os
termos de garantias exigidos para concessão
de créditos de investimento ou custeio,
incluindo a possibilidade de utilizar o leite ou
seus animais de produção como garantia do
financiamento.

Reportagem - Eduardo Piovesan“Edição
- Geórgia Moraes/Fonte: Agência Câmara
de Notícias

Texto do relator, deputado Zé Silva, pretende diminuir impacto da pandemia nesses produtores

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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PENSAMENTO DA SEMANA
 “É a fé que nos comunica a graça justificadora. Nada

nos une a Deus, senão a fé: e nada dele nos pode separar,
senão a falta de fé”. (MARTIM LUTERO)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 O deputado federal Rodrigo Maia (DEM-
RJ) disse que, em um possível segundo turno
entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (sem
partido), ele votaria no petista. "Se esse fosse o
segundo turno, com certeza [votaria em Lula]",
afirmou Maia em entrevista ao portal UOL ,

dizendo que  Bolsonaro é um "não democrata".

 Foi publicada no Diário Oficial do Estado a Lei
9298/21 que determina que o Poder Executivo
deverá instalar microcâmeras nos equipamentos de
segurança, como capacetes e coletes, dos agentes
de Segurança Pública e Defesa Civil do Estado do
Rio. Os aparelhos de filmagem devem ter
capacidade de registrar o que o agente vê, ouve,

fala e faz. A norma, de autoria dodeputado Carlos Minc (PSB),
vale para agentesda Coordenadoria de Recursos Especiais (Core)
da Polícia Civil; policiais militares que atuem no policiamento
ostensivo; agentes do Programa Segurança Presente e agentes
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio (CBMERJ).

 O Estado do Rio de Janeiro terá um Programa
de Conscientização sobre Depressão Infanto-
Juvenil. É o que determina a Lei 9297/21, do
deputado Marcelo Dino (PSL), sancionada pelo
governador Cláudio Castro e publicada no Diário
Oficial. O objetivo da legislação é promover o
esclarecimento da população sobre a ocorrência

da depressão em jovens de 13 a 16 anos, alertando sobre os
riscos da ausência de tratamento adequado.

 O  Conselho de Ética da Câmara dos
Deputados aprovou, por  16 votos a 1, o parecer
pela cassação do mandato da deputada
Flordelis (PSD-RJ) por quebra de decoro
parlamentar. Flordelis é apontada como a
mandante do assassinato do pastor Anderson do
Carmo, seu marido, ocorrido em junho de 2019.

A aprovação do Conselho de Ética não conclui ainda a
cassação da parlamentar. O parecer ainda será votado no
Plenário da Câmara dos Deputados; caso aprovado, ela
perderá o mandato.

 Aliás, o único voto contrário veio de um
conterrâneo da moça: o integrante da tropa de
choque bolsonarista Márcio Labre (PSL-RJ).
O próximo passo levar o processo ao plenário
da casa, onde são necessários pelo menos 257
votos para aprovar, em caráter definitivo, a perda
do mandato. O suplente da parlamentar é o

vereador carioca Jones Moura (PSD). Em nota, Labre
reconhece que as provas contra a colega são robustas, mas
diz que seu voto é "refém da consciência do amplo direito
de defesa para todos".

 Indicado por Jair Bolsonaro para o posto de
embaixador do Brasil na África do Sul , o ex-
prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella
não poderia assumir o cargo; isso porque, após
sua prisão em dezembro do ano passado, o
político teve seu passaporte entregue à Justiça
e está impossibilitado de deixar o país, segundo

informações da coluna do jornalista Lauro Jardim.

 O presidente Jair Bolsonaro (sem partido)
agendou para o próximo dia 16, quarta-feira, às
17h, uma reunião com deputados e senadores
da base para discutir a filiação ao Patriota . A
tendência é que os parlamentares de seu núcleo
político não se oponham à migração para a
legenda, vista como a melhor opção após a

frustrada negociação para retornar ao PSL.

 Não é só o futuro ex-secretário de
Infraestrutura, Bruno Kazuhiro, que já dá adeus
à sua equipe. Bruno Dauaire, da pasta de
Direitos Humanos, também já se despediu,
porém de forma presencial. O moço até tentou
evitar seu retorno à Assembleia Legislativa, mas
o comando da área social do governo vai mesmo

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

PEZÃO CONDENADO
 O ex-governador Luiz Fernando Pezão foi condenado

a 98 anos, 11 meses e 11 dias de prisão por crimes de
corrupção passiva, ativa, organização criminosa e lavagem
de dinheiro. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal
do Rio de Janeiro, foi o responsável pela condenação, primeira de
Pezão na Lava-Jato do Estado. A decisão ainda cabe recurso,
portanto, Pezão poderá responder em liberdade até o trânsito em
julgado da ação. Outras 14 pessoas também foram condenadas,
entre elas o também ex-governador Sérgio Cabral. A pena de
Pezão resultou do processo feito a partir da operação Boca de
Lobo, deflagrada em 29 novembro de 2018 pela Polícia Federal.

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

Pezão é condenado a 98 anos de
prisão em operação da Lava-Jato do RJ
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REGIME DE
RECUPERAÇÃO FISCAL

 O Rio de Janeiro é o primeiro estado a aderir ao
novo Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A Secretaria
do Tesouro Nacional (STN) aceitou o pedido feito pelo governo
fluminense. A partir de agora, o Rio tem até seis meses para
apresentar um Plano de Recuperação Fiscal, que vai
incluir uma série de medidas estruturantes. O plano terá
a duração de dez anos.

ALIÁS...
 De imediato, o estado deixará de pagar, nos primeiros

12 meses, as dívidas com a União e garantidas pelo
governo federal. Nos nove anos seguintes, as parcelas vão
sendo retomadas gradativamente até o retorno do valor integral
no fim do plano. O período total para o pagamento da dívida
será de 30 anos, ou seja, até 2051. O objetivo, além de cumprir
as exigências do novo RRF, é desenvolver soluções sustentáveis
a longo prazo.

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
 Policiais civis da 154ª DP (Cordeiro) prenderam dois

homens e uma mulher por crimes de roubo de carga,
sequestro e cárcere privado e associação criminosa.
Segundo os agentes, os bandidos atuavam nos estados do Rio
de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Os acusados foram
capturados em São Fidélis, Região Norte do Rio, e Nova
Friburgo, na Região Serrana, após trabalho de inteligência e
monitoramento. De acordo com os agentes, a ação foi em
cumprimento de mandados de prisão preventiva por meio
de inquérito que investiga a atuação do grupo
especializado em roubo de cargas interestadual.

Pastor Valdemiro Santiago

CALOTE
 Os bens da Igreja Mundial do Poder de Deus, fundada

pelo pastor Valdemiro Santiago, terá bens leiloados para sanar
uma dívida de  R$ 39 mil em aluguéis. A decisão é da
Justiça de São Paulo. A dívida diz respeito a um aluguel de
uma residência em Guarulhos, em SP, cujo contrato foi assinado
em maio de 2017 para hospedar a família do pastor. Os
pagamentos cessaram em dezembro do mesmo ano, embora a
casa tenha sido desocupada em novembro do ano passado, após
despejo coercitivo.
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ALIÁS...
 O valor do débito é de cerca de  R$ 109 mil -

somando juros, correção monetária e multas. Cerca de
R$ 70 mil já foram pagos por meio de penhora das
contas bancárias da igreja. O restante, R$ 39 mil, será
pago com o leilão de painéis de LED da Igreja, que valem
cerca de R$ 1,2 milhão.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 A igreja não contesta a dívida. Em 2020, tentou

adiar o pagamento alegando dificuldades provocadas pela
pandemia da Covid-19 que, consequentemente, teria
ocasionado em perda de arrecadação de dízimos.

PGR QUER VOLTA
DE SILVEIRA À PRISÃO

 A Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou ao
Supremo Tribunal Federal (STF) a favor da volta do deputado
federal Daniel Silveira (PSL-RJ) para a prisão, em razão das
sucessivas violações em seu monitoramento por
tornozeleira eletrônica.  O parlamentar bolsonarista está em
regime domiciliar desde 14 de março.

BOMBA I
 O deputado federal Júnior Bozzella (PSL-SP), vice-

presidente nacional do partido e ex-aliado do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) , disse à revista Crusoé  que o Palácio
do Planalto distribuiu R$ 92 milhões dentro do PSL em
troca de apoio político, em dezembro de 2020. Segundo
Bozzella, os recursos foram repassados a aliados por emendas e
se trata de um escândalo "pior que o mensalão". "Quem acreditou
nesse governo nunca imaginou que estaria construindo o governo
mais corrupto da história, seja em áreas como o meio ambiente
ou no toma lá da cá dentro do Parlamento", disse ele.

BOMBA II
 O nome do deputado aparece na lista dos que

indicaram o destino para verbas no chamado "orçamento
paralelo" , revelado pelo jornal Estadão.  De acordo com
ele, o então líder do partido, Felipe Francischini (PSL- PR), entrou
em contato com seu gabinete informando que ele tinha o direito
de indicar emendas e escolher para onde iriam os recursos.
"Coube à liderança fazer a triagem com base na nossa relação
política com prefeitos, com quem a gente tem ligação.
Perguntaram quem a gente queria contemplar. Igual com as
emendas impositivas", afirmou.

BOMBA III
 Conforme a entrevista, o deputado disse que as

ofertas de recursos do suposto "orçamento paralelo"
para quem apoiasse a candidatura do atual presidente
da Câmara,  Arthur Lira (PP-AL), ocorreram de forma
"escancarada". "Mas a cada pauta, a cada discussão, a
cada revisão de orçamento, em todas essas discussões, são
sempre levadas em conta as emendas extras que são
apresentadas a deputados e senadores", afirmou.
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 O presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira,
entregou ao governador do estado, Cláudio Castro, o documento
“Rio Canteiro de Obras”, que lista 22 projetos de Infraestrutura
– incluindo sete do Norte e Noroeste Fluminense –, que
representam R$ 9,4 bilhões em investimentos, com efeito
multiplicador de R$ 11,9 bilhões e potencial de geração de 135
mil empregos diretos e indiretos. A relação das obras foi
elaborada após um pedido de Castro à Firjan. A reunião ocorreu
no Palácio Guanabara, na sexta-feira (11).

No evento “Rio Canteiro de Obras”, em maio, quando a
federação debateu a retomada econômica fluminense, o
governador anunciou o investimento de até R$ 7 bilhões em
Infraestrutura, com recursos da recente concessão dos serviços
de saneamento básico da Cedae.

“Os investimentos no setor de Infraestrutura vão gerar ampla
gama de benefícios à sociedade fluminense, aumentando a
competitividade e a produtividade das indústrias no Estado do
Rio de Janeiro e abrindo caminho para a geração de empregos
e renda. Vale lembrar que tudo isso foi só possível graças aos
recursos obtidos com a recente concessão dos serviços de
saneamento básico, que permitirá a melhoria no abastecimento
de água e a ampliação da rede de esgotamento sanitário,
assegurando mais saúde e qualidade de vida para a população”,
afirmou o presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira.

O governador destacou: “Com esse recurso que virá teremos
oportunidade de fazer obras transformadoras, que gerarão o
desenvolvimento econômico de nosso estado. Pedi à Firjan que
nos ajudasse a encontrar esses projetos, a entender o que a
sociedade quer desse recurso. Essa ação da Firjan, que já
agradeço demais, coroa esse diálogo que o governo tem com
todos aqueles que geram desenvolvimento econômico e social.
A ideia é que esse recurso gere obras e empregos”.

O presidente da Firjan Norte Fluminense, Francisco Roberto
de Siqueira, ressaltou que as perspectivas positivas de novos
investimentos exigem maior preparo da região: “Vivemos um
momento estratégico para o desenvolvimento da região. Temos
a perspectiva de uma enorme transformação a partir do gás
natural, que vai diversificar o parque industrial de toda a região.
Mas para tanto, é fundamental nos prepararmos e termos
infraestrutura adequada. Por isso a Firjan insiste neste tema, e
esta iniciativa se soma às outras 10 demandas entregues mês
passado pela representação Norte Fluminense ao Governo do
Estado”, disse o presidente da Firjan Norte Fluminense,
Francisco Roberto de Siqueira.

Norte Fluminense
- Acesso ao Porto do Açu (RJ-244) – Implantação de

rodovia de 43 km ligando a BR-101 ao Porto do Açu e Distrito
Industrial de São João da Barra. Atualmente é preciso passar
por dentro de Campos dos Goytacazes. O trânsito, só de
caminhões, são 500 por dia.

- Adequação da Infraestrutura do Distrito Industrial
de Campos – Construção de novo acesso rodoviário até a BR-
101, recapeamento viário interno, melhoria da sinalização e
ordenamento territorial. São 12 empresas, 1.000 empregos e há
potencial para crescer.

- Ponte da Integração – Conclusão de ponte de 1,3 km
sobre o Rio Paraíba do Sul, ligando São João da Barra a São
Francisco de Itabapoana, encurtando em 80 km o trajeto. Cerca
de 60% dos trabalhos já foram concluídos. Região escoa
produção de frutas e das usinas de cana-de-açúcar do Norte
Fluminense.

- Adequação de rodovias estaduais do Norte
Fluminense – Inclui as RJs 196, 216, 168 e 238, que integram
os municípios da região. Vai beneficiar os mais de 910 mil
habitantes locais.

Noroeste Fluminense
- BR-356 – Contorno de Itaperuna – Ação em conjunto

com o governo federal para obra de 12 km. A separação dos
tráfegos local e de longa distância aumentará a segurança viária.
A BR-356 é crucial para o acesso ao Porto do Açu, que
movimenta cerca de 500 caminhões/dia.

- Adequação das rodovias estaduais do Noroeste
Fluminense – As RJs 198, 206, 210, 214 e 230 integram os
municípios da região, atingindo também Campos dos Goytacazes
e São Fidélis. Impacto para mais de 760 mil habitantes dos
municípios abrangidos.

- Concessão de rodovias estaduais – Eixo Noroeste –
Engloba as vias RJs 122, 158, 160 e 186, totalizando 195 km.
Prevê investimentos de melhoria operacional, como implantação
de acostamento, faixas adicionais, construção de Centro de
Controle Operacional, monitoramento em tempo real e registro
de dados de viagens.

Conheça os demais projetos
A relação dos 22 projetos foi elaborada com base em estudos

PARCERIA ENTRE ESTADO E A FIRJAN TRAÇA
DIRETRIZ PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Presidente da Firjan entrega ao governador lista de
projetos prioritários de infraestrutura em todas as regiões do Rio

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

de prioridades para o desenvolvimento socioeconômico
fluminense. Há investimentos em diferentes graus de maturidade,
em todas as regiões do estado. Alguns já foram iniciados, mas
se encontram paralisados, com possibilidade de conclusão no
curto prazo. Há projetos de intervenções emergenciais nos
distritos industriais e investimentos importantes para regiões que
vão promover efeitos multiplicadores na economia local. Haverá
impactos também na redução de custos de frete, melhoria na
mobilidade urbana e atração de novas empresas, entre outros
aspectos positivos.

Confira abaixo os demais projetos de infraestrutura
para o estado do Rio.

- Acesso ao Distrito Industrial de Santa Cruz –
Infraestrutura debilitada, com alagamentos e vias esburacadas,
afeta a competitividade das 14 empresas do local e prejudica a
entrada e saída de caminhões e dos 15 mil trabalhadores, além
dos visitantes.

- Adequação da Infraestrutura do Distrito Industrial
de Queimados – Requer recapeamento das vias internas,
drenagem, reposição de cabos de telecomunicações, reparo da
iluminação, adequação dos acessos e reforço da segurança.
Suas 30 empresas, com 2.000 empregos, concentram 70% do
PIB do município.

- Anel Rodoviário de Campos Elíseos – Implantação de
rota alternativa de 6 km de extensão ligando o Polo Petroquímico
de Duque de Caxias à BR-493 (Arco Metropolitano),
beneficiando os 300 mil moradores da região, 30 empresas e 10
mil empregos.

- Adequação da infraestrutura do Distrito Industrial de
Três Rios – Melhoria na infraestrutura de telecomunicações,
reforço da segurança pública, entre outras medidas, para que o
potencial do local seja aproveitado. Hoje são mais de 300
empregos em indústrias de ramos variados.

- Adequação de acesso ao Cluster Automotivo – Requer
melhorias às áreas industriais e ao escoamento da produção,
como nas rodovias RJ-143 e RJ-153. Situado no Sul
Fluminense, o cluster representa 10% do faturamento de toda
a indústria do Rio.

- Adequação da infraestrutura do Condomínio
Industrial Jardim Marajoara (Japeri)  – Ação
emergencial, em conjunto com a prefeitura, para os acessos
e infraestrutura interna, com foco em pavimentação e
drenagem viária, com vistas a aproveitar melhor as vantagens
logísticas locais.

- Rodovia Transbaixada (RJ-103) – Implantação dos 14
km ligando a BR-040 à Via Light para a melhoria da logística e
mobilidade urbana na Região Metropolitana. A obra vai aliviar o
trânsito na BR-040, na BR-116 e na Av. Brasil.

- Revitalização da RJ-130 (Teresópolis-Friburgo) – A
rodovia de 68 km recebe 600 caminhões/dia e transporta 90%
das hortaliças consumidas em todo o estado. As melhorias ainda
vão fomentar o potencial turístico ao longo de toda a extensão
da via.

- Adequação da RJ-116 – Implantação de contornos não
contemplados na atual concessão, no trecho Itaboraí-Macuco,
beneficiando mais de 559 mil habitantes. A rodovia passa
próximo aos polos Gaslub (antigo Comperj), Cimenteiro de
Cantagalo/Macuco e a cooperativas de leite.

- Pavimentação da RJ-140 – No trecho entre Araruama e
São Pedro da Aldeia, a intervenção visa aumentar a segurança
viária e reduzir custos logísticos. A rodovia passa próximo ao
Condomínio Industrial Itatiquara (Araruama) e ao Polo Industrial
de São Pedro da Aldeia.

- Linha 3 do Metrô– Implantação da linha de cerca de 22
km, ligando Niterói a São Gonçalo. Segundo o IBGE, mais de
120 mil pessoas se deslocam de uma cidade à outra, diariamente,
constituindo assim o segundo maior movimento pendular do
Brasil.

- Restauração da Linha Vermelha – Obras de recuperação
do pavimento e da iluminação pública. A via é conectada à BR-
040, BR-101 e Linha Amarela, além de ser o principal acesso
ao Aeroporto do Galeão, desempenhando papel fundamental
para a mobilidade metropolitana.

- Linha 4 do Metrô – Estação Gávea – Conclusão da
ligação Gávea-Uruguai, projetada para receber cerca de 19 mil
passageiros por dia. As obras foram paralisadas em 2015.
Permitiria a melhor distribuição dos passageiros pelas linhas,
aliviando a lotação dos trens e contribuindo para a mobilidade
urbana metropolitana.

- Extensão da Linha 2 do Metrô – Implantação do trecho
Estácio-Praça XV, de 3,7 km. Potencial de incremento de 400
mil passageiros/dia na Linha 2. O novo trecho permitirá a
redução dos intervalos entre os trens e aumento da capacidade
do metrô.

- Acesso ferroviário ao Galeão – Implantação de metrô
leve de 17 km, ligando o Centro do Rio de Janeiro ao Aeroporto
Internacional, melhorando seu acesso. Traçado previsto: do
Estácio ao Galeão.
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 Investimentos no mercado de Petróleo e
Gás, e-commerce, novas tecnologias. As
perspectivas positivas de desenvolvimento da
região confluem cada vez mais na busca por
qualificação, e por isso a Firjan SENAI Campos,
Macaé e Itaperuna estão com vagas abertas
para seis Cursos Técnicos EaD + Prática,
voltados especificamente para mercados que
estão em alta na região.

É o caso da Construção Civil, por exemplo,
que neste quadrimestre em Macaé teve o
segundo melhor saldo de empregos de todo o
estado do Rio (2.154 vagas), perdendo apenas
para a capital. Cenário semelhante ao de Campos
e Itaperuna, onde o setor esteve entre os maiores
empregadores em abril, segundo dados da
plataforma Retratos Regionais da Firjan. Um
mercado que abrange, por exemplo, profissionais
de Eletrotécnica, cujo curso já está disponível
para os moradores do Norte e Noroeste
Fluminense.

“É um segmento polivalente, pois permite
trabalhos autônomos e em empresas de todos
os portes, desde o Porto do Açu a um
microempresário. Mas, além de possibilitar
trabalhos na área de Petróleo e Gás, que está
em vias de passar por uma retomada, o
profissional também pode atuar no mercado do
futuro, como o de energia fotovoltaica”, explica
Gil Mairon, coordenador da Educação
Profissional de Itaperuna, Gil Marion da Silva.

As perspectivas positivas do mercado são
respaldadas por diversos estudos, como o Anual
o Anuário do Petróleo no Rio 2020 da Firjan. A
expectativa de investimentos só em Campos, no
setor de infraestrutura e refino, é na ordem de
R$ 2 bilhões até 2024, o que pode gerar 26 mil
empregos diretos no período. O que aumenta a
necessidade por profissionais qualificados e
graduados em cursos como o de Automação

NORTE E NOROESTE FLUMINENSE TÊM
VAGAS ABERTAS PARA CURSOS TÉCNICOS

Norte e Noroeste Fluminense têm vagas abertas para seis cursos
técnicos do Firjan SENAI em áreas como Petróleo e Construção Civil
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do curso.
Vanessa Cristina da Rosa é aluna de

eletrotécnica da Firjan SENAI Macaé e vem
aprovando as aulas EaD.

“O portal é bem completo e estruturado. Além
de ter todo o material disponível e um fórum para
interagir com os colegas de turma, há também
um canal mais individualizado com os professores
para tirar dúvida, o que é um diferencial bem
interessante”, contou.

Em 2022, além de um dia de aula on-line e
dois dias de tutoria, os alunos passam a ter aulas
presenciais na unidade da Firjan SENAI
escolhida para fazer a prática prevista e
necessária para o curso, caso seja possível em
função do contexto da Covid-19, ou por meio de
simuladores nas plataformas de aprendizagem.

Atualmente matriculado na Firjan SENAI
Macaé, Victor Barreto Gomes Batista garante
que as aulas à distância não deixam a desejar,
ao ponto de já estar em seu segundo curso.

“O material e qualidade das aulas são
excelentes, e os instrutores dão todo suporte. Então
quem tem interesse em se qualificar, vai ter essa
estrutura. Tanto que já estou no meu segundo
curso”, disse Victor.

As inscrições já podem ser feitas, e as aulas
terão início em agosto. São 2.413 vagas disponíveis
para 61 turmas, em 20 unidades de todo o estado
do Rio.

Confira abaixo os cursos disponíveis no
Norte e Noroeste Fluminense: Firjan SENAI
Campos: Automação Industrial, Eletrotécnica
e Eletromecânica; Firjan SENAI Macaé:
Automação Industrial, Eletrotécnica e Técnico
em Mecânica; Firjan SENAI Itaperuna:
Eletrotécnica e Logística.

Mais informações e inscrições. https://
www.firjansenai.com.br/cursorio/cursos-
tecnicos/cursos-tecnicos-2021

Industrial, Técnico em Mecânica e
Eletromecânica, disponíveis na Firjan SENAI
Campos e Macaé.

Já no Firjan SENAI Itaperuna, há ainda o
curso técnico de Logística – área de enorme
potencial na região, não só devido à posição
estratégica, ao lado de Minas Gerais e do Espírito
Santo, como também pelo crescimento do e-
commerce em virtude da pandemia.

Aulas presenciais em 2022 - As turmas
em EaD seguem a mesma linha de qualidade da
modalidade presencial, com o docente sempre
presente: serão três dias com aulas on-line ao
vivo e dois com tutoria também virtual. A
diferença é que o aluno não vai à escola. Os
conhecimentos são potencializados com
simuladores e softwares, entre outras estratégias,
todas realizadas à distância no primeiro semestre
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 O governador Cláudio Castro entregou
nesta segunda-feira (07/06) ao Corpo de
Bombeiros 80 novas viaturas do tipo picape
automáticas, com tração 4x4, que acessam os
mais diversos terrenos. Os veículos serão
distribuídos para vários quartéis. O investimento
do Governo do Estado na renovação da frota
foi de cerca de R$ 12 milhões, oriundos da
arrecadação da Taxa de Incêndio. Os novos
carros serão usados no combate ao fogo na
mata e permitirão agilizar a chegada dos
militares às áreas mais acidentadas.

- É uma alegria entregar infraestrutura
necessária para o excelente trabalho que
nossos bombeiros realizam. Entregar essas
viaturas é mais do que oferecer carros, é dar
condições de trabalho. É nossa obrigação dar
estrutura e qualificação a esses profissionais
para que a população tenha o melhor
atendimento possível - destacou o governador
Cláudio Castro, acrescentando a importância
da Taxa de Incêndio para que esses
equipamentos de ponta sejam adquiridos e
tenham a manutenção necessária.

A entrega das novas viaturas reforça a
Operação Extinctus, que foi lançada na
segunda-feira pelo Corpo de Bombeiros, no
Complexo de Ensino e Instrução Coronel
Sarmento, em Guadalupe, Zona Norte da
capital. A corporação vai atuar pelo quarto ano
consecutivo de forma preventiva no combate
aos incêndios florestais no Estado.

- É muito importante essa valorização que
estamos recebendo do Governo do Estado. As
viaturas são de suma importância para que
possamos responder com maior rapidez em
casos de fogo em vegetação - ressaltou o
secretário de Estado de Defesa Civil e
comandante-geral do Corpo de Bombeiros,
coronel Leandro Monteiro.

 A Operação Extinctus contará com um
reforço especializado de militares treinados para
atuar, especificamente, nos incêndios florestais.
Helicópteros, caminhões de transporte de tropa
e viaturas do tipo autobomba, com capacidade
para atuar em qualquer cenário, também estarão
disponíveis para as ocorrências.

-  Todo ano que gente aprimora as técnicas
de combate a incêndios florestais, reforçando
o efetivo em cada quartel e melhorando os

CORPO DE BOMBEIROS DO
ESTADO COM NOVAS VIATURAS

Renovação da frota reforça a Operação Extinctus, lançada para a prevenção e o combate a incêndios florestais
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equipamentos com novas tecnologias. Esse é o
período de estiagem, quando o mato está muito
seco, e a população precisa se conscientizar
em relação à soltura de balões e queimadas
desordenadas, pois isso pode gerar grandes
tragédias. Nessa época do ano nossas
ocorrências triplicam em relação aos outros
períodos – disse o subchefe do Estado Maior
Geral Operacional, coronel Rafael Camilo.

Este ano, a operação vai contar, ainda, com
a participação de agentes das regionais de
Defesa Civil (Sedec-RJ/Redec), que notificarão
os responsáveis por áreas com perigo iminente
de incêndios florestais. A novidade vai estimular
a prevenção e a conscientização da população

sobre as implicações negativas e as
consequências legais que as queimadas trazem
ao bioma.

O Corpo de Bombeiros atende, em média,
13 mil eventos de incêndio em vegetação (cerca
de 36 eventos por dia), sendo que 62% deste
total (aproximadamente 8 mil) ocorrem neste
período, em geral nos meses compreendidos
entre junho e setembro. Esses dados justificam
um planejamento estratégico bem elaborado a
fim de otimizar os recursos da corporação,
garantindo a eficiência e a atuação dos
bombeiros em todas as regiões do Estado.

Estão previstos o empenho diário de até 13
viaturas tipo Auto-Rápido (AR), tripulados por

65 militares de todos os (10) dez Comandos
de Bombeiro de Área (CBA) terrestres do
CBMERJ, coordenados pelos Grupamentos
de Socorro Florestal e Meio Ambiente (1º
GSFMA – Alto da Boa Vista e 2º GSFMA –
Magé) e auxiliados pelas aeronaves do
Grupamento de Operações Aéreas (GOA),
quando necessário. Estão disponíveis, ainda,
mais de 1,7 mil equipamentos para combate
indireto a incêndios florestais, três viaturas
do tipo Autotransporte de Tropa (ATT) e
uma Autobomba (AB) específica para
incêndios florestais, assim como 12 Fireflex
Tank (tanque para armazenamento de
água).


