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Prefeitura de Macuco realiza
rodada de Contatos para
Compras Públicas

PM lança o aplicativo Linha
Direta para comunicação de
situações de risco

Venda ilegal de pipoca gera
déﬁcit de mais de R$ 100 mil
aos cofres estaduais

A Prefeitura de Macuco realizou na última semana
de novembro uma Rodada de Contatos e Articulação para
Compras Públicas, na Associação Comercial. O evento reuniu empresários de vários ramos de atividades, contou com
depoimento e caso de sucesso de empresários locais.
Pág 02

Entrou em funcionamento, em caráter experimental, uma ferramenta inovadora para a segurança
da população: o aplicativo Linha Direta, que vai estabelecer mais um canal de contato do cidadão com a
Polícia Militar do Estado do Rio.
Pág 04

A Comissão Especial de Esportes de Alto Rendimento
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
identiﬁcou, por meio de recente vistoria realizada no Estádio
Jornalista Mário Filho (Maracanã), que a comercialização de
pipoca sem autorização, em 12 jogos, causou um prejuízo de
mais de R$100 mil aos cofres do Estado.
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Bandeira tarifária em dezembro
será amarela, diz Aneel

Agora é lei:
Agenersa
vai ﬁscalizar
concessionárias
de energia
elétrica
c
m
y
k

Divulgação

A fiscalização das
concessionárias de energia
deverá ser feita pela Agência
Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado
do Rio de Janeiro (Agenersa).
É o que diz a Lei Nº 8638/19,
sancionada pelo governador
Wilson Witzel e publicada no
Diário Oﬁcial do Executivo de
sexta-feira (29/11). A lei regulamenta o convênio entre a
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) e a Agenersa
e foi um dos destaques do
relatório ﬁnal...
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Natal de Todos os Povos
terá abertura oﬁcial no
dia 6 de dezembro
c
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y
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Obras da pista
de Pump Track avançam
em ritmo acelerado

Divulgação / novafriburgo.rj.gov.br

Decoração e programação são resultado de parcerias

A decoração
natalina que está sendo montada em Nova
Friburgo já desperta a
atenção da população
pela beleza, reacendendo o espírito de Natal. Além das luzes e
guirlandas, a Prefeitura
apresenta programação
variada e ações de sustentabilidade do projeto
“Natal de Todos os Po-

vos”, promovido em parceria com empresários,
instituições culturais,
escolas particulares,
igrejas, Acianf, Nova
Friburgo Convention e
Visitors Bureau, Sesc,
Sindicato dos Hotéis,
Bares e Restaurantes,
Intertv, concessionárias Energisa, Águas de
Nova Friburgo, EBMA e
Nova Faol.
Pág 03

A Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) informou
que a bandeira tarifária para o
mês de dezembro de 2019 será
na cor amarela, com um acréscimo de R$ 1,343 para cada 100
quilowatts-hora consumidos. Em
novembro, a bandeira foi vermelha no patamar I, quando há um
acréscimo de R$ 4 para cada 100
quilowatts-hora consumidos. De
acordo com a agência, a decisão
de reduzir a bandeira se deve a
previsão do incremento do volume
de precipitações, após o início do
período chuvoso, com maior volume de águas nas principais bacias
hidrográﬁcas do país.
“As previsões meteorológicas sinalizam melhora nas condições de chuva sobre as principais
bacias hidrográﬁcas do Sistema
Interligado Nacional...”
Pág 02

Segurança Presente nas
Estradas é apresentado a
empresários

Divulgação / petropolis.rj.gov.br

Divulgação

Novidade vai consolidar Petrópolis no cenário nacional do Mountain Bike (MTB)

Governo do estado busca parcerias para viabilizar programa

As obras da pista
de Pump Track no Parque Municipal, em Itaipava, estão avançando
em ritmo acelerado e
devem ser finalizadas
até janeiro de 2020. O
circuito será composto
por rampas arredondadas e paredes em curvas, que podem proporcionar pequenos saltos
para os atletas. Ela terá

O governador
Wilson Witzel e o secretário de Governo e
Relações Institucionais,
Cleiton Rodrigues, apresentaram na última semana a empresários do
setor de transporte de
cargas o programa Segurança Presente nas
Estradas. O Governo do
Estado busca parcerias
para viabilizar o projeto

uma camada de asfalto e poderá ser usada
não apenas por quem
anda de bicicleta, mas
também por praticantes
de modalidades como
patins, skate e patinete.
A Pump Track é
uma pista de circuito
contínuo, sendo considerada pelos atletas o
perﬁl mais democrático
do planeta.
Pág 02

de combate ao roubo de
cargas no estado do Rio
de Janeiro. O projetopiloto prevê a criação de
um fundo especial que
poderá receber recursos públicos e privados.
Segundo o governador,
uma mensagem será
enviada à Assembleia
Legislativa do Estado
(Alerj) nas próximas semanas.
Pág 03
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Câmara Municipal de Carmo
18ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 2° PERÍODO

Carvalho de Oliveira, Marco Dalboni, Humberto Menezes Caetano e Samuel
Cássio Cunha;

PAUTA PARA REUNIÃO DO DIA 02/12/2019

Ofícios n.º 444-A/2019, 445-A/2019 e 446-A/2019 – Ambos do HNSC
encaminhando prestação de contas referente às subvenções do mês de outubro.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EXPEDIENTE DO DIA

ORDEM DO DIA
N.º 023/2019 – Concede Título de Cidadã Carmense ao Sr. Sebastião
França Guimarães. – Vereador Naziano Carvalho de Azevedo.

PROJETO DE LEI
N.º 077/2019 – Autoriza a concessão de subvenção social ao Hospital N. Senhora do Carmo para o período de janeiro a março de 2020. – Poder
Executivo.
N.º 079/2019 – Autoriza a concessão de subvenção social às entidades
ﬁlantrópicas para o exercício de 2020. – Poder Executivo.
EMENDA

INDICAÇÃO

2º votação

N.º 315/2019 – Que realize a manutenção, limpeza e tratamento da
caixa de água, bem como a regularização do abastecimento e o conserto das
telhas da referida caixa na localidade de Ilha dos Pombos. – Vereador Naziano
Carvalho de Azevedo;
N.º 316/2019 – Que encaminhe a esta Casa Projeto Lei sobre Defesa
Civil nas Escolas – Vereador Romerito José Wermelinger Ribeiro;

Emenda Modiﬁcativa e Aditiva ao Projeto de Lei n.º 021/2019 –
Vereadores Juliano de Souza Braga, Naziano Carvalho de Azevedo, Salvador

MATÉRIA QUE SERÁ VOTADA

EMENDA:
Emenda Modiﬁcativa ao Projeto de Lei n.º 075/2019 – Comissão de
Finanças e Orçamento.
PROJETO DE LEI
N.º 075/2019 – Estima a receita e ﬁxa a despesa do Município de
Carmo para o exercício ﬁnanceiro de 2020. – Poder Executivo.

OUTROS:

Obras da pista de Pump Track avançam em ritmo acelerado
As obras da pista de Pump
Track no Parque Municipal, em
Itaipava, estão avançando em
ritmo acelerado e devem ser ﬁnalizadas até janeiro de 2020. O
circuito será composto por rampas arredondadas e paredes em
curvas, que podem proporcionar
pequenos saltos para os atletas.
Ela terá uma camada de asfalto
e poderá ser usada não apenas
por quem anda de bicicleta, mas
também por praticantes de mo-

dalidades como patins, skate e
patinete.
A Pump Track é uma pista
de circuito contínuo, sendo considerada pelos atletas o perﬁl mais
democrático do planeta.
A novidade vai consolidar
Petrópolis no cenário nacional do
Mountain Bike (MTB). A pista está
sendo construída graças à parceria entre a prefeitura e o atleta
petropolitano campeão mundial de
mountain bike cross-country, Hen-

rique Avancini, com a Red Bull,
patrocinadora do atleta, e com a
LanceTracks, empresa especializada em construções deste tipo.
“É uma pista pública e que
vai chamar atenção não só dos
petropolitanos, mas de amantes
do esporte de todo o estado. Será
um ganho enorme para a nossa
cidade no fomento da modalidade.
Também vou estar aqui realizando
os meus treinamentos e desfrutando da pista”, garantiu o piloto.

A prefeitura está disponibilizando parte do material necessário para a realização da obra,
o restante será patrocinado pela
empresa Águas do Imperador. A
inauguração vai contar com a presença de Henrique Avancini. “Vou
mobilizar outros atletas para também participarem dessa festa. É
importante a presença deles para
ajudar a fomentar a modalidade”,
acrescenta o campeão mundial.
Essa é mais uma ação da

prefeitura para estimular a prática
da modalidade em Petrópolis. A
Copa Internacional de Mountain
Bike (CIMTB), por exemplo, entrou
para o calendário oﬁcial de eventos da cidade. Após acontecer de
maneira inédita no município em
março deste ano, a competição
volta a ocorrer em 2020 nos dias
15, 16 e 17 de maio no Vale do
Cuiabá. A Copa Imperial de Mountain Bike foi outra novidade.
petropolis.rj.gov.br

Agora é lei: Agenersa vai ﬁscalizar
concessionárias de energia elétrica
A ﬁscalização das concessionárias de energia deverá ser
feita pela Agência Reguladora
de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro
(Agenersa). É o que diz a Lei Nº
8638/19, sancionada pelo governador Wilson Witzel e publicada
no Diário Oﬁcial do Executivo de
sexta-feira (29/11). A lei regulamenta o convênio entre a Agência Nacional de Energia Elétrica

(Aneel) e a Agenersa e foi um dos
destaques do relatório ﬁ nal da
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar
irregularidades na prestação de
serviços da Enel e da Light.
A norma altera a Lei
4.556/05, de autoria do Poder
Executivo, que criou e regulamentou a Agenersa. A nova
proposta também determina que
os Conselheiros e os Diretores

Prefeitura de Macuco
realiza rodada de Contatos
para Compras Públicas
Divulgação / prefeituramacuco.rj.gov.br

A Prefeitura de Macuco realizou na última
semana de novembro uma
Rodada de Contatos e
Articulação para Compras
Públicas, na Associação
Comercial. O evento reuniu
empresários de vários ramos de atividades, contou
com depoimento e caso de
sucesso de empresários
locais e foi um momento
oportuno para estabelecer
contatos, e assim, abrir no-

vas portas para transações
de compra e venda, troca
de informações e experiências relevantes, além
de consolidar parcerias e
fazer network. Na oportunidade foi apresentado o
PECOMPE 2020(Plano
de Compras do Município)
para que o empresário se
planeje para vender para a
prefeitura.
prefeituramacuco.rj.
gov.br

da Agenersa somente perderão
o mandato em caso de renúncia,
de condenação judicial transitada
em julgado ou de processo administrativo disciplinar. Atualmente,
os conselheiros também poderiam perder o cargo por decisão
da maioria dos deputados da
Alerj em processo de iniciativa do
Governo do Estado ou do próprio
Conselho-Diretor.
Na justiﬁcativa, o gover-

no ressalta que o convênio de
cooperação não delega para as
Agências Estaduais a atribuição
de regular o serviço de distribuição de energia elétrica. Apenas
descentraliza as atividades de
ﬁscalização e mediação, que serão desenvolvidas pela Agência
Reguladora Estadual. O objetivo
é agilizar o serviço prestado ao
consumidor no registro e encaminhamento das demandas, além

Bandeira tarifária em dezembro
será amarela, diz Aneel
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que
a bandeira tarifária para o mês de
dezembro de 2019 será na cor amarela, com um acréscimo de R$ 1,343
para cada 100 quilowatts-hora consumidos. Em novembro, a bandeira
foi vermelha no patamar I, quando
há um acréscimo de R$ 4 para cada
100 quilowatts-hora consumidos.
De acordo com a agência, a decisão de reduzir a bandeira se deve a
previsão do incremento do volume
de precipitações, após o início do
período chuvoso, com maior volume
de águas nas principais bacias hidrográﬁcas do país.
“As previsões meteorológicas
sinalizam melhora nas condições
de chuva sobre as principais bacias
hidrográﬁcas do Sistema Interligado
Nacional (SIN), caracterizando o
início do período úmido na região
dessas bacias”, disse a Aneel.
Segundo a agência reguladora, a previsão hidrológica para o mês

de dezembro é de elevação gradativa
nas vazões aﬂuentes aos principais
reservatórios, embora o índice esteja
abaixo dos patamares de referência
nas médias históricas.
“Essa condição intermediária repercutirá na capacidade de
produção das hidrelétricas, ainda
demandando acionamento de parte
do parque termelétrico, com impactos diretos na formação do preço da
energia (PLD) e nos custos relacionados ao risco hidrológico (GSF)”,
disse a Aneel. O PLD e o GSF são
as duas variáveis que determinam a
cor da bandeira a ser acionada.
Criado pela Aneel, o sistema
de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso
da energia elétrica. O funcionamento
das bandeiras tarifárias tem três cores: verde, amarela ou vermelha (nos
patamares 1 e 2) que indicam se a
energia custará mais ou menos em
função das condições de geração.

Correio da Serra
Logus Ambiental Ltda-Me
C.N.P.J. 07.766.805/0001-90
E-mail: correiodaserra.contato@gmail.com

de intensiﬁcar a ﬁscalização.
“O Rio de Janeiro não
tinha uma ﬁscalização em cima
da Light e da Enel. Conseguimos,
através da CPI, fazer com que a
Aneel topasse ﬁrmar um importante convênio com a Agenersa,
que é uma agência reguladora do
Rio de Janeiro”, ressaltou o parlamentar deputado Max Lemos
(MDB), relator da CPI.
Comunicação Social

Av. Edgar Gismonti, nº 90, Centro, Carmo-RJ, 28.640-000
Tel: (22) 2537-0346
Jornalista Responsável: André Salles 003674/RJ

Novos valores
No dia 21 de maio, a agência
aprovou um reajuste no valor das
bandeiras tarifárias. Com os novos
valores, caso haja o acionamento,
o acréscimo cobrado na conta pelo
acionamento da bandeira amarela
passou de R$ 1 para R$ 1,50 a
cada 100 kWh consumidos. Apesar
de o valor estimado ser de R$ 1,50,
a Aneel não explicou o porquê da
cobrança de R$ 1,343 em dezembro
de 2019.
Já a bandeira vermelha patamar 1 passou de R$ 3 para R$ 4
a cada 100 kWh e no patamar 2 da
bandeira passou de R$ 5 para R$ 6
por 100 kWh consumidos. A bandeira
verde não tem cobrança extra.
Os recursos pagos pelos
consumidores vão para uma conta
especíﬁca e depois são repassados
às distribuidoras de energia para
compensar o custo extra da produção de energia em períodos de seca.
Agência Brasil

O Correio da Serra não endossa, necessariamente, os conceitos
emitidos em artigos ou matérias assinadas por seus colaboradores.

Circulação: Interior do Estado do Rio de Janeiro
Tiragem: 5.000 Exemplares
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Câmara Municipal de Cantagalo

DECRETO LEGISLATIVO N.º 027/2019.
“DISPÕE SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO DE CANTAGALO, SR. JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE
PAULA, REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2018”.

Janeiro, faz saber que o Plenário aprovou, e assim promulga a seguinte Resolução:
Art. 2º- Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 1º - Fica concedido o Título Honorário de Cidadão Cantagalense
ao Senhor Alan Cabral Christani.

Gabinete da Presidente, em 29 de novembro 2019.
Art. 2º - O Título a que se refere o artigo 1º será entregue ao homenageado em data a ser marcada pelo Presidente do Poder Legislativo.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO,
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE OS VEREADORES APROVARAM E, ASSIM, PROMULGA
O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

Art. 1º- Ficam APROVADAS as Contas Anuais da Administração
Financeira do Poder Executivo do Município de Cantagalo, de responsabilidade do Senhor JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA, referentes
ao Exercício Financeiro de 2018, de conformidade com o Relatório e o Parecer
Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Processo TCE/RJ
n.º 206.503-1/19.

RESOLUÇÃO Nº 630/2019.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, em 28 de novembro de 2019.

“Concede o Título Honorário de Cidadão Cantagalense ao Senhor
Alan Cabral Christani”.

Ocimar Merim Ladeira
Presidente

O Presidente da Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Rio de

Autor: Vereadora Emanuela Teixeira Silva

Natal de Todos os Povos terá
abertura oﬁcial no dia 6 de dezembro
Divulgação

A decoração natalina que
está sendo montada em Nova Friburgo já desperta a atenção da população pela beleza, reacendendo
o espírito de Natal. Além das luzes
e guirlandas, a Prefeitura apresenta
programação variada e ações de
sustentabilidade do projeto “Natal
de Todos os Povos”, promovido em
parceria com empresários, instituições culturais, escolas particulares,
igrejas, Acianf, Nova Friburgo Convention e Visitors Bureau, Sesc,
Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes, Intertv, concessionárias
Energisa, Águas de Nova Friburgo,
EBMA e Nova Faol.
A proposta de todo o projeto
é valorizar a cultura local, embelezando a cidade, sensibilizando os
cidadãos sobre como reaproveitar
resíduos industriais e oferecendo
atividades para friburguenses e
turistas. Neste ano, a Prefeitura
não fará nenhum investimento de
recursos públicos para ﬁnanciar a
decoração e programação cultural.
A participação do município se dará
com apoio logístico, ordenamento
do trânsito, suporte para instalação
das ornamentações e divulgação.
Vários itens decorativos, que

foram utilizados em anos anteriores
e fazem parte do patrimônio da
Prefeitura, serão reutilizados neste
Natal para incrementar a decoração
feita pelos parceiros. “A orientação
que recebemos do prefeito Renato
Bravo é de estabelecer parcerias
para que o Natal possa ser viabilizado. Os recursos do município estão
sendo direcionados pelo prefeito
para áreas essenciais e, através das
parcerias, estamos conseguindo
entregar um lindo projeto de decoração temática”, ressalta Ricardo
Reis, secretário de Turismo.
A inauguração oﬁcial do Natal de Todos os Povos acontece no
dia 06 de dezembro, sexta, às 18h,
na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no Centro. Além da chegada
e abertura da Casa do Papai Noel,
estão previstas as inaugurações
das árvores de Natal, da Arena Sustentável e árvores produzidas com
resíduos de fábricas locais, além da
apresentação do Coral de Alunos
do Colégio Anchieta. Há atividades
programadas até 06 de janeiro de
2020, quando o projeto se encerra
com a Jornada de Reis, reunindo
grupos de Folia de Reis.
Segundo o Secretário de

Cultura, Mário Jorge, serão mais
de 50 atrações culturais durante
todo o mês de dezembro e início
de janeiro, em vários pontos da
cidade. “Neste ano, a prefeitura
fará a apresentação de uma super
programação que foi construída
através da participação de forma
voluntária de associações, igrejas
e instituições culturais do município.
Todo esse conjunto cultural visa dar

mais visibilidade aos artistas locais,
ajudando a proporcionar um lindo
Natal para nossa cidade”, ressalta
Marinho.
Dentro do projeto Natal de
Todos os Povos, o Sesc oferecerá
várias atividades gratuitas, entre
elas, show de Ivan Lins, Focus –
apresentação de dança e o espetáculo “Raulzito Beleza – Raul Seixas
para Crianças”. Esses eventos

acontecem entre os dias 13 e 15
de dezembro.
De acordo com o prefeito
Renato Bravo, as parcerias são
importantes principalmente nessa
época do ano: “é o momento de
darmos todos as mãos. É tempo
de amor e união. O Natal em Nova
Friburgo continuará tendo o espírito
de família”.
novafriburgo.rj.gov.br

Segurança Presente nas Estradas
é apresentado a empresários
Divulgação

O governador Wilson Witzel e o secretário de Governo e
Relações Institucionais, Cleiton

Rodrigues, apresentaram na
última semana a empresários do
setor de transporte de cargas o

programa Segurança Presente
nas Estradas. O Governo do
Estado busca parcerias para

viabilizar o projeto de combate ao
roubo de cargas no estado do Rio
de Janeiro. O projeto-piloto prevê
a criação de um fundo especial
que poderá receber recursos
públicos e privados. Segundo o
governador, uma mensagem será
enviada à Assembleia Legislativa
do Estado (Alerj) nas próximas
semanas.
- Este programa será
inovador a nível de Brasil. Nós
estamos acreditando muito na
iniciativa. O Governo também
colocará dinheiro no Segurança
Presente nas Estradas e algumas
empresas já se prontificaram
a fazer pesados investimentos
– aﬁrmou o governador Wilson
Witzel no encontro que ocorreu
no auditório da Bolsa de Gêneros
Alimentícios do Estado do Rio de
Janeiro, na Penha.
O Segurança Presente
nas estradas busca reduzir o roubo de cargas em 30% a cada ano,
a contar da data de inauguração
do programa. A intenção é que a
iniciativa seja posta em prática

já no primeiro trimestre de 2020.
Segundo o secretário de
Governo e Relações Institucionais, Cleiton Rodrigues, cada
equipe do programa custará aproximadamente R$ 1,7 milhão ao
ano. Já os equipamentos, como
motos, carros, coletes, incluindo
tecnologias como scanners, chegarão ao valor de R$ 3,9 milhões.
O Governo do Estado pretende
comprar sensores que captam as
placas dos caminhões, entre outras informações disponibilizadas
por meio de um banco de dados.
- Vamos atuar nos moldes
e modelos da Lei Seca com blitzes móveis. Vamos integrar 11
órgãos do Estado. A exemplo da
Lei Seca, teremos as abordagens
ﬁlmadas. Teremos várias equipes
que trabalharão 24 horas por
dia. Estamos falando em prejuízos anuais de quase 10 bilhões
perdidos no estado. Queremos
transformar as estradas do Rio
de Janeiro nas mais seguras do
país – informou Rodrigues.
Julia de Brito
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PM lança o aplicativo Linha Direta
para comunicação de situações de risco

O Verso e
o Reverso
Divulgação

Entrou em funcionamento, em
caráter experimental, uma ferramenta
inovadora para a segurança da população: o aplicativo Linha Direta, que
vai estabelecer mais um canal de contato do cidadão com a Polícia Militar
do Estado do Rio. Pelo app, bastará
que, em qualquer situação de emergência, o morador cadastrado aperte
um botão e grave um áudio de até 15
segundos narrando o problema. A PM
será notiﬁcada através do 190 para
prestar socorro imediato.
O Linha Direta vai entrar em
funcionamento, inicialmente, nas
áreas do 15º BPM (Caxias) e do 41º
BPM (Irajá), mas a previsão é que
seja expandido. A grande inovação é
que, ao se cadastrar, o usuário poderá
indicar amigos, parentes e vizinhos
para que também possam receber a
comunicação de emergência e prestar o primeiro socorro.
O aplicativo está disponível
para Android e iOS, e os usuários
poderão baixá-lo gratuitamente.
Leonardo Gandelman, responsável
pela criação do app, disse que, para
segurança do cidadão, o aplicativo

Por Remo Noronha

QUISERA A
QUIMERA
Quisera te contar uma história inﬁnda
Cheia de epílogos
Que fale de ﬂores do campo
De ônibus lotados
E de amores mundanos.

fecha de forma automática no telefone celular imediatamente depois de
enviar a mensagem de perigo, sem
deixar rastros, evitando que o agressor descubra o chamado.
Para usar o app, o usuário
precisa cadastrar o endereço de sua
moradia ou local de trabalho, o que
reduz os trotes a quase zero, uma
vez que a PM pode rastrear o telefone
pelo qual foi feita a comunicação.

Como os vizinhos e parentes
também recebem o pedido de ajuda,
o tempo médio de atendimento das
ocorrências caiu, nos testes já realizados, de 14 minutos para 45 segundos.
No app, o cidadão pode indicar se vai
notiﬁcar a PM ou apenas as pessoas
próximas. Em média, 70% das comunicações foram feitas para pessoas
conhecidas e não para o 190.
Polícia Militar

Quisera te colocar no Olimpo
Para te oferecer o amendoim
Vendido na esquina
Em que não sou vendido
E nas praças em que sou vencido
Nas bancas nos bancos
Nos barcos nos arcos
No tudo mais
E nos temas banais.
Quisera te amar na noite
Do sol dos teus cabelos
Pernas, odores e umbigo.
Quisera ter a voz
Para te dizer o que digo.

Venda ilegal de pipoca gera déﬁcit
de mais de R$ 100 mil aos cofres estaduais
A Comissão Especial de
Esportes de Alto Rendimento da
Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj) identiﬁcou, por meio de recente vistoria
realizada no Estádio Jornalista
Mário Filho (Maracanã), que a
comercialização de pipoca sem
autorização, em 12 jogos, causou
um prejuízo de mais de R$100
mil aos cofres do Estado do Rio
de Janeiro.
“Resolveram, sem qualquer contrato, vender pipoca
em carrinhos de pipoca dentro
do estádio. Em primeira análise,
parece algo simplório, mas em 12
jogos, trouxe um enorme prejuízo
ao estado do Rio de Janeiro”,
declarou o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim
(PSL). Ele declarou, também, ter
conﬁrmado a comercialização não
apenas de pipoca, mas de outros
produtos sem cobertura jurídica e
recolhimento de impostos.
O deputado ainda ressaltou que o comércio no Maracanã e
no seu entorno tem funcionado de
forma clandestina em dias de jogos e grandes eventos, por conta
do número elevado de irregularidades veriﬁcadas: “A empresa que
comercializa e detém o monopólio
de vendas dentro do estádio tem
registrado, nas Receitas Estadual
e Federal, que a sua sede é no
estádio. Isso é um verdadeiro
absurdo”.
A inspeção também veriﬁcou a ausência de autorização
para o ‘Maracanã Mais’ (área
reservada aos camarotes) e presença de policiais armados em
áreas de circulação dos torcedores. Além disso, foi encontrada,
na área da rampa de acesso do
Bellini, uma oﬁcina improvisada.
“Identiﬁcamos que em um
dos principais acessos ao estádio,
onde passam centenas de pessoas por minuto em dias de jogos,
há uma oﬁcina improvisada. Ali

Divulgação

tem farto material perfurocortante,
martelo, barras de ferro. Numa
hipótese de briga generalizada,
esses materiais poderiam ser
usados como arma”, explicou o
deputado.
No decorrer da vistoria, o
parlamentar afirmou ter ouvido
relatos que o espaço do Museu do
Índio tem servido como entreposto
do crime: “Alguns produtos irregulares, contrabandeados, têm sido
estocados naquele local, ao lado
do estádio, e nos dias de jogos os
ambulantes clandestinos comercializam esses produtos, causando graves prejuízos e transtornos.
Tomaremos as medidas junto aos
setores de inteligência da Segurança Pública no sentido de rea-

lizar uma ação para coibir e punir
as pessoas que estão envolvidas
nessa operação criminosa”.
O major Hilmar Faulhaber Neto, subcomandante do
Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE),
salientou que os torcedores não
têm acesso ao local de funcionamento da oﬁcina. “Nós temos
conhecimento da oﬁcina. A Polícia
Militar realiza o laudo de segurança que aprova que o estádio possa
receber os torcedores, aquela
oﬁcina está num local onde eles
não têm acesso em dias de jogos.
Não é o local ideal, a gestão do
Flamengo poderia adotar uma
área fechada para colocar aquele
material. Porém, oferece o mínimo

de segurança para que o público
possa ser recebido no Maracanã”,
comentou.
Mais segurança nos estádios
O caso do torcedor ﬂamenguista que matou um botafoguense durante conﬂito entre torcidas
no Engenhão, em 2017, também
foi discutido na audiência. Entretanto, o major Faulhaber assegurou que a Polícia Militar tem trabalhado com um nível satisfatório
de segurança. “Desde aquele jogo
do Flamengo no Maracanã em
que houve a invasão generalizada
(contra o Independiente/ARG, em
dezembro de 2017), não tivemos
mais nenhum incidente grave.
Isso é fruto de aperfeiçoamento,

de adaptações, de tomada de
procedimentos por parte tanto da
gestão, quanto da Polícia Militar
e da Prefeitura. Hoje, atuamos
ali com um nível de segurança
satisfatório”, frisou.
Participante da audiência,
Marcelo Viana, diretor de competições da Federação de Futebol do
Estado do Rio de Janeiro (FERJ),
comentou sobre a importância de
a comissão cobrar melhores condições nos estádios. “Nós temos
um olhar jurídico, de quem está
realmente voltado para tomar conta dos espetáculos. É importante
para nós que os estádios estejam
de forma regular e os torcedores,
em segurança”, disse ele.
Manuela Chaves

