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Gotardo: “A experiência como deputado estadual me fez
enxergar melhor o funcionamento da administração pública”
Arquivo

Em janeiro de 2013, o exprefeito de Volta Redonda Gotardo Lopes Netto assumiu um
novo desafio político em sua
carreira. A saída da Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro
(Alerj) de Christino Áureo para
comandar a secretaria de Agricultura e Pecuária possibilitou
a ele tomar posse como deputado estadual. Desde então, a
rotina de compromissos pelo
interior do estado ficou mais
intensa. Gotardo considera a
constante busca por recursos
para os municípios como uma
das principais marcas de sua
passagem pela Alerj.
Na última semana, porém,
a primeira chance de Gotardo
como deputado estadual chegou ao fim. Devido a legislação eleitoral, o titular da cadeira, Christino Áureo reassumiu o cargo, já que pretende
se candidatar à reeleição.
Mas engana-se quem pensa
que o ex-prefeito da cidade do
aço está abalado com a volta
à suplência. Em entrevista ao
programa Dário de Paula, na
Rádio Sintonia do Vale, na manhã de quarta-feira (dia 4), ele
não escondia a satisfação pelo
trabalho exercido durante os 14
meses de mandato. “A experiência como deputado estadual foi muito gratificante e me
fez enxergar melhor o funcionamento da administração pública”, analisou.
No bate papo com Dário
de Paula, o ex-prefeito analisou
ainda as principais diferenças
entre os poderes Executivo e
Legislativo, alguns projetos
apresentados na Casa, além
do desafio de seu amigo Luiz
Fernando Pezão, que tomou
posse como governador. Confira, abaixo, os principais trechos da entrevista de Gotardo.
Diferença Executivo e Legislativo
A experiência mais intensa é a de prefeito, onde você,
a todo o momento, realiza e
busca melhorar a qualidade de
vida das pessoas. Eu acordava 5 horas da manhã e andava pela cidade. Encontrava o
mato alto, buraco nas ruas ou
lâmpadas queimadas, e já acionava as secretarias para que
os problemas fossem resolvidos. E olha que foram tempos
difíceis, pois por retaliação nós
ficamos três anos sem rece-
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Festa do interior
Divulgação

Em programa de rádio, Gotardo afirma que balanço de seu mandato foi positivo

ber os impostos da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN). Fomos receber o primeiro imposto
no dia 31 de dezembro de 2007,
às vésperas do meu último ano
como prefeito.
Balanço do mandato
Com certeza vivi de forma intensa o Executivo e enxerguei
outra maneira de ser legislador.
Não é apenas, o que já é muito, o criador de lei para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É ser um fomentador de
ações junto com as prefeituras
e o estado para que verdadeiramente as coisas aconteçam. Foi
o que fiz.
Fui da comissão de Saúde
da Alerj e como deputado tive
a oportunidade de percorrer e
trabalhar em muitas cidades,
como Pinheiral, Angra dos
Reis, Volta Redonda, Barra
Mansa, Resende, Itatiaia, Valença, Vassouras, Barra do
Piraí, Carapebus, Pádua, Carmo, Natividade, Belford Roxo,
Seropédica, Itaguaí, Rio Claro,
Quatis e outros municípios.
Conseguimos trabalhar junto com a prefeita de Angra
dos Reis, Conceição Rabha,
por exemplo, o asfaltamento
do Parque Perequê e temos
também um projeto tramitando para beneficiar os bons
condutores com o desconto
de 10% no IPVA, entre outras
ações.

Pezão governador
Vejo com muita alegria e
satisfação o Pezão assumir o
comando do governo do estado.
Ele tem tudo pra mostrar ainda
mais o seu potencial. Tenho
certeza que ele vai dar conta do
recado. E muito mais do que
isso, vai deixar a sua marca. A
nossa região tem que ter um
orgulho muito grande, pois é um
momento histórico.
Patrimônio histórico

Não atribuo o fato de transformar em patrimônio histórico
e cultural do estado a Igreja
Nossa Senhora do Amparo, localizada no distrito de Amparo,
em Barra Mansa, apenas à
Igreja Católica ou porque sou
católico praticante. A igreja do
Amparo é um patrimônio cultural e histórico de nosso estado,
e que foi construída em 1829,
na época de Dom Pedro II. Foi
ele que autorizou todo processo de início da construção.
A igreja estava com sua nave

central caindo e conseguimos
junto com o governador, que se
sensibilizou, tombamento como
patrimônio histórico cultural.
Agora estamos negociando
com a Light para que seja a
mecenas ou a patrocinadora da
restauração da Igreja de Nossa
Senhora do Amparo, que é uma
obra para a região, pois é um
ponto de turismo da região do
Amparo, São Bento, Santa Isabel e São José do Turvo. É uma
área propícia ao desenvolvimento do turismo rural.

“Este será um governo que dará continuidade
às grandes conquistas que tivemos”, Pezão
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Falta de investimentos na área ambiental
leva VR a cair no ranking do ICMS Verde
Arquivo

O governo do estado divulgou na quarta-feira (dia 2) o
ranking dos municípios que
mais investiram em preservação ambiental em 2013. Com
base nesse índice é realizado
o repasse do Imposto sobre
Circulação de Mercadoria e
Produtos, o ICMS Verde. Para
este ano serão divididos do tributo R$ 177 milhões entre os
92 municípios Fluminense. Volta Redonda, mesmo possuindo grande potencial econômico e social, novamente deixou
a desejar, caindo duas posições com relação ao ano anterior, passando a ocupar a 59ª
colocação.
O ICMS Verde é composto
pelos seguintes critérios: 45%
para unidades de conservação;
30% para qualidade da água; e
25% para gestão dos resíduos
sólidos. Para se habilitar a receber os recursos, os municípios devem dispor de Sistema
Municipal de Meio Ambiente,
composto por órgão executor
de política ambiental, um conselho e um Fundo de Meio
Ambiente, além de guarda ambiental.
Os repasses são proporcionais às metas alcançadas nessas áreas: quanto melhores os
indicadores, mais recursos
as prefeituras recebem. A cada
ano, os índices são recalculados, dando uma oportunidade
para que os municípios que investiram em conservação ambiental aumentem sua partici-

pação no repasse de ICMS. No
caso de Volta Redonda, apesar de descer duas posições,
a boa notícia, é que devido ao
aumento na arrecadação de
impostos, o governo do estado
irá repassar R$ 937 mil para os
cofres do município.
Assim como nos últimos
dois anos (2011 e 2012), o município de Silva Jardim lidera o
ranking deste ano, e vai receber R$ 8,5 milhões. A recompensa ambiental para Silva Jardim será concedida, principalmente, pela preservação do
principal manancial de abastecimento dos municípios da
Região dos Lagos: a Lagoa de
Juturnaíba. O fim de um lixão,
o avanço em saneamento básico e investimentos nas suas
unidades de conservação foram

Recreio e Voltaço firmam
parceria para futebol de base

Comparação
Em um comparativo do
ranking do ICMS entre as 13
cidades da Região Sul Fluminense, os parcos investimentos da prefeitura de Volta Redonda por meio de sua secretaria de Meio Ambiente levaram
o município a ocupar a pífia 10ª
colocação. As últimas posições são ocupadas por Barra
Mansa, Mendes e Vassouras.
Realidade bem diferente de Rio
Claro, Angra dos Reis, Resende e Itatiaia, que aparecem entre as 10 primeiras colocadas.
No total, essas quatro cidades
irão receber R$ 16,5 milhões.

Lista dos 10 municípios que
irão receber mais recursos
do ICMS Verde do Estado do Rio:
Posição

esporte@folhadoacovr.com.br

outros quesitos que levaram
Silva Jardim a liderar o ranking
do ICMS Verde de 2013.

Cidade

Por André Pinheiro

Sem investimentos em ações ambientais efetiva,
VR amarga a 59ª posição no ranking

Lista do ranking entre
os 13 municípios do Sul Fluminense:
Posição

Cidade

Valor do repasse

1º lugar

Rio Claro

R$ 8,5 milhões

2º lugar

Angra dos Reis

R$ 5,3 milhões

Valor do repasse

3º lugar

Resende

R$ 5,2 milhões

Itatiaia

R$ 4,6 milhões

1º lugar

Silva Jardim

R$ 8,5 milhões

4º lugar

2º lugar

Cachoeiras de Macacu

R$ 6,9 milhões

5º lugar

Piraí

R$ 2,5 milhões

3º lugar

Rio Claro

R$ 6,9 milhões

6º lugar

Quatis

R$ 1,4 milhão

4º lugar

Miguel Pereira

R$ 5,7 milhões

7º lugar

Porto Real

Enquanto o elenco de profissional segue sem atividades,
as atenções do Volta Redonda
estão direcionadas integralmente para as divisões de
base. A Fundação CSN e o
Voltaço firmaram uma parceria
que acaba de criar um núcleo
para a formação de atletas de
futebol no Recreio. O Núcleo
Integrado de Futebol VoltaçoRecreio será inaugurado oficialmente na quarta-feira (dia 9),
às 18h, na Praça de Esportes
do Recreio, na Vila Santa Cecília. A parceria prevê o atendimento de 80 meninos, entre
10 a 17 anos de idade.

Voltaço tem investido na base

Palestra para
categorias de base
Cerca de 80 jogadores

sucesso. Muitas vezes o

R$ 1,4 milhão

assistiram na quarta-feira
(dia 2), a uma palestra mo-

adolescente se desequilibra emocionalmente com

5º lugar

Angra dos Reis

R$ 5,3 milhões

8º lugar

Barra do Piraí

R$ 1,03 milhão

tivacional com o psicólogo

facilidade, por um erro,

6º lugar

Resende

R$ 5,2 milhões

9º lugar

Pinheiral

R$ 938 mil

7º lugar

Nova Iguaçu

R$ 5,2 milhões

10º lugar

Volta Redonda

R$ 937 mil

Edson Ribeiro. O evento
aconteceu no auditório do

uma crítica, entre outras
coisas. Por isso, procura-

R$ 4,8 milhões

Barra Mansa

R$ 669 mil

mos abordar maneiras com

Teresópolis

11º lugar

Sest/ Senat, em Barra

8º lugar

Mansa, e contou com a par-

que eles possam buscar

Mendes

R$ 444 mil

Vassouras

R$ 218 mil

ticipação dos atletas dos times infantil, juvenil e junio-

esse sucesso dentro deles
mesmo, com foco, otimis-

res do clube.

mo, autoestima, para que

9º lugar

Mesquita

R$ 4,8 milhões

12º lugar

10º lugar

Itatiaia

R$ 4,6 milhões

13º lugar
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Edson Ribeiro explicou

possam ter a certeza do

a proposta da atividade e o
tema abordado. “O objetivo

que querem para o futuro,
visando transformar seus

é trabalhar nesses garotos

sonhos em realidade”, dis-

a concepção de vitória, de

se o psicólogo.

O Núcleo será aberto para
toda a comunidade e vai absorver a escola de futebol já existente no local, passando a utilizar toda a metodologia empregada pelo Tricolor de Aço
nos outros núcleos e escolinhas existentes, parceiros ou
próprios. Os alunos associados do Recreio contam com
um desconto nas mensalidades. Com a parceria, os jovens
atletas passam a contar com
a orientação de formação do
Voltaço, além de participar de
intercâmbios e festivais esportivos entre os demais núcleos
do time.
Os garotos também passam a receber uma maior pre-

paração focada na profissionalização e podem participar de
peneiras exclusivas, realizadas
nos núcleos. Os atletas serão
divididos por idade em dois grupos, sempre as segundas e
quartas. Para crianças entre 10
e 12 anos as atividades acontecerão das 15h30min às
16h30min. Enquanto das
16h30min às 17h30min será a
vez dos meninos com idade
entre 13 e 17 anos.
Durante a abertura oficial do
núcleo do Voltaço no Recreio
haverá a apresentação dos jovens do Projeto Garoto Cidadão, além de partidas de exibição entre os alunos do novo
núcleo.

Peneiras para Sub-13 e Sub-15
O Voltaço selecionará jogadores para as categorias
mirim e infantil. Poderão participar atletas nascidos entre
1999 e 2002. As avaliações
técnicas acontecerão no dia
14 de abril, no Estádio Baldomero Barbará, em Barra Mansa. Entre os infantis (Sub-15),
as avaliações começarão às
14h. Já para os atletas da ca-

tegoria mirim (Sub-13), o início está previsto para 16h.
As inscrições serão feitas
gratuitamente no dia e local da
avaliação entre 13h e 13h45min,
para os atletas da categoria infantil, e entre 14h e 14h45min,
para os da categoria mirim. É
obrigatório que o candidato esteja acompanhado por um responsável e leve carteira de

identidade e atestado médico,
comprovando aptidão física
para a prática esportiva (original e cópia).
O atleta deverá ir para a
avaliação com seu próprio
material esportivo. Além das
chuteiras, material obrigatório, é desejável que esteja
vestindo camisa branca e calção e meiões azuis.

Italiano
A equipe de Sub-14 do Voltaço segue na fase preparação,
dentro e fora do campo, para o
Torneio Internacional de Cremona na Itália. Além de utilizar a
estrutura do futebol profissional
do clube para se preparar fisicamente, os jogadores começaram na última semana a ter
aulas de italiano. O curso está
sendo ministrado nas dependências da sede, no bairro 207.
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POLÍCIA
Delegado apresenta suspeito de homicídio no Belmonte
A polícia civil de Volta Redonda prendeu no início da
manhã de sexta-feira (dia 4),
Fernando Bendavid, 19 anos.
Ele é apontado como sendo o
principal suspeito do assassinato de Uilcson Matias de
Souza, 20 anos, morador do
bairro Padre Josimo. O crime
aconteceu na noite do dia 11
de fevereiro, na localidade conhecida como Grota, na Rua
Palmeiras, no bairro Belmonte.
De acordo com a polícia,
Thalles Lelyson Santos Lima,
32 anos, que está foragido,
guiava a moto, enquanto Fernando estava na garupa. Ao localizar a vítima, ele desceu e
efetuou os disparos. Uilcson

Thalles Lelyson Santos Lima

Fernando Bendavid

Uilcson Matias de Souza

ainda tentou fugir, mas foi atingido pelas costas. A investigação aponta, que Fernando teria sofrido cerca de duas horas
antes uma tentativa de homicídio. Na ocasião, Uilcson teria
efetuado vários disparos na direção dele, que conseguiu fugir por um terreno baldio.
O delegado Antônio Furtado acredita que a defesa vai
sustentar a tese de homicídio
privilegiado, quando o autor
age depois de uma indefesa
agressão. Nesse caso, a pena
dele, Fernando, teria redução
de um terço. Thales está sendo procurado. A polícia acredita que ele estaria foragido
em Angra dos Reis.

Resumo da Semana
•

Vítima I

De tentativa de homicídio,
Anderson de Oliveira Silva, 20
anos. De acordo com a PM, o
jovem foi atingido por dois tiros
nas costas, disparados por
duas pessoas em uma moto.
O crime aconteceu na Avenida
Ministra Amaral Peixoto, no
bairro Bocaininha, em Barra
Mansa.

•

Vítima II

De tentativa de homicídio,
Alise Benedito de Souza Oliveira, 20 anos. O rapaz foi atingido com um tiro na mão. O
crime aconteceu na Rua Juiz
de Fora, na Minerlândia. Ele foi
atendido no Hospital São João

Batista e liberado.

•

Assaltada

A Drogaria Moderna da Avenida Amaral Peixoto, no Centro.
A operadora de caixa Talita Hellen da Silva, 23 anos, realizava o fechamento quando um
homem claro, vestindo um agasalho, entrou no estabelecimento e, de arma em punho,
anunciou o assalto. O ladrão
exigiu o dinheiro ameaçando a
jovem. Ele fugiu com R$ 300.

•

Roubado

O Smarthpone da promotora de vendas Adriana Matos, 42 anos. A vítima tinha
acabado de sair do trabalho e

Bar da Claudinha
O melhor pastel da região (frito na hora)

- Cerveja super gelada
- Aperitivos
- Refrigerantes
- Caldos
- Petiscos
Rua Dr. Paulo Mendes - Bairro Monte Castelo - VR

caminhava falando ao celular
quando um rapaz passou por
ela correndo e tomou o aparelho de suas mãos. O assalto aconteceu nas proximidades do Supermercado Máximo, no Aterrado.

•

Presos

Deivid Ferreira da Silva, o
“Gordinho”, 30 anos, e João
Antônio Pereira, o “Caveirinha”, 41 anos, suspeitos de
tráfico de drogas. Na casa de
um deles, policiais civis da 90ª
DP de Barra Mansa apreenderam 700 gramas de crack e
4,5 quilos de cocaína que, segundo o delegado Ronaldo
Aparecido, poderiam render

até R$ 200 mil na venda aos
usuários. Também foram apreendidos um revólver Taurus 38
e cinco munições do mesmo
calibre, além de uma bala calibre 9 milímetros. Gordinho foi
o primeiro a ser preso, na Vila
Orlandélia. Ele levou os policiais até a Vila Coringa, onde
mora Caveirinha e onde as
apreensões foram feitas.

•

Preso I

Rodrigo Felipe José, o Preguiça, 27 anos. Em 2012 ele
foi condenando por tráfico de
drogas pela Justiça de Barra
Mansa. Rodrigo teve a pena
convertida em prestação de
serviço comunitário, mas não
cumpriu a obrigação de limpar

o cemitério municipal da cidade. Ele foi detido no bairro Padre Josimo, durante a “Operação Sufoco”, promovida entre
as policiais civil e militar.

•

Preso II

Luig Olinto Bartolini Filho,
41 anos, suspeito de tráfico de
drogas. Na casa que foi alugada por ele, na Rua 3, no Coqueiros, foram apreendidos 180
sacolés de cocaína, um notebook, balanças de precisão,
celular, touca ninja e material
para embalar drogas. Na residência, além do suspeito, estavam três adolescentes de 14,
15 e 16 anos. Os menores ainda teriam confessado que estavam consumindo drogas.

GERAL
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Cassação de Neto está
apta a ser votada no TSE
A pressão arterial do prefeito Antônio Francisco Neto
(PMDB) deve ter subido no
meio da tarde de quinta-feira
(dia 3). É que neste dia o Recurso Especial Eleitoral que
pode confirmar a cassação do
chefe do Poder Executivo de
Volta Redonda foi remetido à
Coordenadoria de Processamento do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Esse pode ter
sido o último passo para o processo finalmente entrar na pauta de votação da corte.
Analistas consultados pela
Folha do Aço acreditam que
a ministra Laurita Vaz, relatora do processo, a partir do recebimento do parecer da pro-

curadoria geral eleitoral, tenha
aberto vista aos advogados de
Neto. "Agora, com a juntada
dos autos por parte da defesa,
o processo passa a ter totais
condições de entrar na pauta
de julgamento o TSE", explicou o advogado Sérgio Boechat.
O Recurso Especial
Eleitoral, de número 52183.2012.6.19.0131, pede a cassação do chefe do Palácio 17
de Julho e de seu vice, Carlos
Roberto Paiva (PT), acusado
de abuso de poder político na
campanha eleitoral de 2012.
Neste processo, aliás, os candidatos da coligação "Volta
Redonda Pode Mais" acumu-

lam sucessivas derrotas, tanto que apenas permanecem
nos cargos por meio de uma liminar.
A última derrota de Neto
aconteceu em fevereiro, quando após quase três meses
analisando o caso, o vice-procurador-geral do Ministério Público Eleitoral, Eugênio José
Guilherme de Aragão, finalmente encaminhou seu parecer ao
TSE. "Pelo exposto, o MPE
opina pelo desprovimento do
recurso", isto é, manteve a decisão do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), que em agosto do ano passado já havia votado pela cassação de Neto e
Paiva.

América Tereza: “está na
hora de limpar a prefeitura”
Arquivo

A batata de três homens de
confiança do prefeito cassado
Antônio Francisco Neto
(PMDB) literalmente está assando no forno do plenário da
Câmara de Volta Redonda. A
demissão de Paulo Barenco
(Suser), Lincoln Botelho (Planejamento) e Luiz Henrique
Monteiro (Guarda) voltou a ser
tema na sessão de quinta-feira (dia 3). Dessa vez, nem
mesmo os governistas preservaram o trio de ataques. “Ou o
prefeito troca esses indivíduos,
ou ele vai se complicar, pois se
não estão ajudando, estão
atrapalhando”, disparou a vereadora América Tereza, em seu
discurso da tribuna.
A peemedebista revelou
que horas antes da sessão esteve reunida com Neto. Foi
apenas mais uma das inúmeras tentativas da parlamentar
de tentar convencer o prefeito
cassado da necessidade de
mudanças em seu secretariado. “Hoje cedo fui falar com o
prefeito, porque é o nome dele
que está em jogo. Está na
hora de limpar a prefeitura. A
cidade precisa de um rumo”,
disse Tereza. “Fiz uma reunião
com 30 associações de moradores e o campeão de reclamação foi o senhor Paulo Bar-

Paulo Barenco foi criticado por
América Tereza na tribuna

renco (sic), que não atende a
nenhum pedido dos moradores”, ironizou a vereadora, fazendo um trocadilho com o sobrenome do responsável pela
Suser, Paulo Barenco.
A reação de América Tereza, que declaradamente é netista de carteirinha, causou espanto em seus pares. O experiente vereador Pedro Magalhães (PSDB), inclusive, elogiou a postura da colega.
“Fico feliz que a senhora está
vendo a inépcia da equipe do
prefeito”, comentou. Maurício
Batista (PTN), por sua vez,
afirmou que diante da postura
irredutível do chefe do Palácio
17, não resta outro caminho

para os membros da Casa a
não ser trancarem a pauta de
votação dos projetos apresentados pelo Executivo. “Vou
pedir vistas de todas as mensagens do prefeito e vamos
votar apenas as matérias dos
vereadores. As do prefeito
não, ele precisa tirar os três
secretários”, afirmou.
Mesmo com todos os ataques dos parlamentares, por
enquanto, o trio de ferro Barenco, Lincoln e Luiz Henrique segue prestigiado pelo prefeito
cassado. “O Neto vai morrer
abraçado com esses caras, literalmente”, analisou um popular que acompanhava atentamente a sessão da Câmara.

Comitiva da
região busca
investimentos
em Brasília
Por Rogério Loureiro
Na quarta-feira (dia 2),
uma comitiva de representantes da nossa região
esteve em Brasília para tratar de três temas muito
importantes: a obra do
Pátio de Manobras, em
Barra Mansa, a situação
do trecho da BR-393, entre Volta Redonda e Barra
Mansa, que não foi contemplado pela concessão
da Rodovia e encontra em
situação precária, além da
Rodovia do Contorno, em
Volta Redonda.
Participaram da reunião
com o ministro dos Transportes, César Borges, e representantes do Dnit, os
deputados federais Zoinho e
Garotinho, do PR; o prefeito de Barra Mansa, Jonas
Marins; o presidente da Sulcarj (da qual sou vice-presidente licenciado), José Marciano; o presidente da Aciap-BM, Ariovaldo Matos; e
o diretor de marketing da
Associação Comercial de
Volta Redonda e vice-presidente do PPS-VR, Adriano
Oliveira, que me representou no encontro, uma vez
que em função e compromissos profissionais anteriormente marcados não
pude comparecer.
Em relação à BR-393,
o ministro informou que
usando verbas do Crema,
já foi publicado edital e semana que vem teremos um
pregão eletrônico para fazer o reparo dos 3,8 km da
BR-393, com asfaltamento, pintura de faixas, sinalização e demais reparos.
Após o pregão, em um prazo de 30 a 40 dias será
assinado o contrato. O que
começou em uma reunião
no Sulcarj, avançou para a
reunião de sábado (dia

29), com o Garotinho, da
qual eu participei, e teve
desfecho nessa ida à Brasília. É um trabalho em
conjunto nosso, da Sulcarj,
de empresários e deputados, que já terá um resultado a médio prazo. A curto prazo, já tinha sido feito uma operação tapa buracos. A longo prazo, será
negociado junto a Acciona
para que a empresa administre também o trecho.
Em relação ao Pátio de
Manobras, a comitiva da
nossa região recebeu a promessa de que a obra será
retomada em maio e o que
estaria empacando as coisas seriam as desapropriações, mas que a avaliação
técnica já fora feita e os trâmites estão em andamento. Esse item, inclusive, me
preocupa muitíssimo. As
desapropriações são necessárias para que a obra
seja concluída, mas temos
que pensar sempre no aspecto social e assegurar
que os valores pagos sejam
justos e garantam a dignidade das famílias.
Sobre a Rodovia do
Contorno, o ministro informou que a obra hoje é de
responsabilidade do estado do Rio, mas como tem
verba federal, ele falou diretamente com o secretário Hudson Braga para acelerar os processos pendentes e recomeçar as
obras. A promessa que temos ouvido é que ela será
inaugurada em 17 de Julho, mas acredito que senão ficarmos em cima, a
obra que já dura mais de
20 anos fique apenas para
próximas eleições.
Rogério é empresário e
presidente do Volta Redonda
Futebol Clube
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Abandonada, UBS do Caieiras
vira ponto de usuários de drogas
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Nos Embalos

julio.folhadoaco@gmail.com • Julio Cesar

Fotos: Reprodução da Internet

No dia 31 de julho de 2013
a prefeitura de Volta Redonda
assinou algumas ordens de
serviço para reformar unidades da Atenção Básica em
Saúde Pública em diferentes
regiões do município. O valor
do investimento seria de R$ 5
milhões, com prazo máximo
de conclusão variando entre
90 e 180 dias. A Unidade Básica de Saúde da Família
(UBSF) do bairro Caieiras estava incluída nessa lista. Oito
meses após esse anúncio,
porém, a realidade do local é
completamente diferente.
A palavra abandono é pouco para traduzir a situação do
imóvel, localizado na Avenida
da Imprensa. Ao invés de
equipamentos médicos e profissionais da área da saúde
trabalhando para oferecer
atendimento digno aos moradores do Caieiras, o que se
encontra são portas, grades e
orelhões quebrados. Paredes
descascando e parte da fiação elétrica queimada. Na
parte externa, o lixo e o mato
alto predominam.
Além disso, a falta de vigilância da unidade por parte da
Guarda Municipal tem causado preocupação aos moradores. Homens e mulheres
constantemente são vistos no
interior das dependências da
UBSF consumindo drogas. O
local também foi transformado
numa espécie de motel público. “O posto de saúde do
bairro Caieiras está abandonado, servindo de ponto de
encontro e uso de drogas.
Está todo destruído por vândalos e o colchão que está no
chão lá nem precisa explicar
o que faz lá dentro, né?”, destacou um post publicado no
perfil Fiscalização Popular da
Prefeitura Municipal de Volta
Redonda, no Facebook.
Quando anunciou o início
da reforma da UBSF do Caieiras, o governo municipal garantiu que o prazo da obra se-

Mato alto, grades e portas quebradas constatam o abandono da unidade

ria de 120 dias. Mais uma
previsão equivocada do governo do prefeito cassado Antônio Francisco Neto (PMDB).
“Cadê as empreiteiras para
realizar a obra? Cadê a prefeitura? Nosso dinheiro está sendo gasto em quê? Pagando
aluguel de outro lugar onde foi
transferido o posto enquanto
essa obra nunca começa?”,
questionou o responsável pela
publicação na internet.
Segundo a prefeitura, as
unidades seriam reformadas
com verbas disponibilizadas
pelo Ministério da Saúde pelo
programa de Requalificação
das UBSF, com contrapartida
da administração municipal.
As obras compreenderiam a
ampliação de salas de educação em saúde, salas de coletas de sangue, salas de nebulização, além de novos consultórios.

Fábio Soares, Thamara Souza e Ketulen Novais

Ketulen Novais e Tiago Sampaio Diniz

Liana Flemiling e Marcio Flemiling

Toni Garrido

Alex Cohen e Fernando Ferreira

• Tomate, Bloco da Preta e Carrossel
de Emoções são as atrações do Carna Facul, marcado para o dia 10 de
maio, na PET do Clube dos Funcionários. Os ingressos já estão à venda.
• A banda Cidade Negra faz show no
próximo dia 26, no Sesc Barra Mansa. O grupo de reggae, com influências de soul e pop rock, embalará o público com sucessos da carreira e da
turnê “Hei Afro”, a primeira sustentável do Brasil.
• Quem ainda não visitou a exposição
Grandes Mestres: a cultura brasileira
modelada no barro terá uma oportunidade ainda maior de conferir as obras
de cerâmica que retratam o Brasil, modeladas por importantes ceramistas do
país. A mostra, em cartaz no Centro
Cultural Fundação CSN, foi prorrogada
até o dia 30 abril.
• Os empresários Ketulen Novais e Tiago Sampaio Diniz inauguraram no dia 29

• A Banda Premium agita neste
sábado (dia 5) a sede social do
Clube dos Funcionários.
O show é em comemoração ao
aniversário de 72 anos do clube.
• O espetáculo “Muito Além
do Jardim” é a atração deste
domingo (dia 6), do Teatro
Gacemss. A peça infantil será
encenada em dois horários,
às 11h e 16h30min.
de março a loja MM Exclusiva Mercatto em Barra Mansa. A modelo Thamara
Moura vestiu alguns dos diferentes e
estilosos modelitos que prometem cair
no gosto do público. A loja fica localizada na Rua Dr. Mário Ramos, Centro, próximo ao antigo Cine Riviera.
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Hospital São João Batista transfere mãe
em trabalho de parto por falta de obstetra
Arquivo

A crise na Saúde de Volta
Redonda constantemente tem
sido alardeada sem que nenhuma providência concreta seja
tomada pelo governo municipal. Há alguns dias um novo
capítulo dessa história por pouco não termina em tragédia.
Na madrugada do dia 24 de
março, Tatiane Pereira, 27
anos, moradora do bairro Santo Agostinho, deu entrada no
Hospital São João Batista
(HSJB) em trabalho de parto.
O que poderia ser motivo de
alegria e comemoração se
transformou em momentos de
tensão e angústia. Ainda na
recepção, a dona de casa foi
informada que não havia obstetra de plantão na unidade naquele momento.
A notícia da falta de médico aumentou a tensão em Tatiane, que naquele dia entrava
na 39ª semana de gestão. “Minha gravidez era de muito risco, pois tive complicações na
gestação dos meus dois outros filhos. Temi pelo pior na-

Após parto, mãe é transferida ainda anestesiada de volta para o HSJB

quele momento”, revelou a mulher. Percebendo a gravidade
da situação, funcionários do
HSJB providenciaram a transferência da paciente para o
Hospital da Unimed. O percurso de ambulância entre os

bairros São Geraldo e Jardim
Belvedere, de cerca de três
quilômetros, aumentou o sofrimento da gestante, que se
contorcia em dor.
Horas depois de Tatiane
Pereira dar entrar no hospital

particular, nascia Mylena Pereira Silva, com 3,8 kg e 51
cm. O calvário de mãe e filha,
porém, não terminava ali. Ainda se recuperando dos efeitos
da anestesia, a dona de casa
foi informada que deveria se

preparar para ser novamente
transferida. Dessa vez retornaria ao HSJB. “Um médico na
Unimed disse que eu não deveria aceitar ser transferida naquelas condições. Mas, a
todo instante era avisada que
tinham ligado do São João
Batista e que eu deveria voltar porque não pagariam mais
minhas despesas”, revela a
jovem. Sem nenhuma alternativa, mãe e filha retornaram à
unidade pública, onde receberam alta no dia seguinte.
Tatiane lamenta ainda a falta de anotações no prontuário.
“Na primeira consulta com a
pediatra, na Unidade de Saúde
do bairro Santo Agostinho, acabei constatando que devido aos
transtornos na hora do parto o
prontuário da minha filha acabou ficando em branco. Nem
mesmo o tipo sanguíneo da
minha filha eu sei, não tem
nada anotado. Só nos próximos
dias, durante o teste do pezinho, é que devo ficar sabendo”,
contou a dona de casa.

Absurdo: Mãe tem que escolher dia para ter filho no HSJB
“Uma gestante do município, não pode simplesmente
ser levada ao São João Batista para dar a luz a seu filho.
Ela agora tem que escolher o
dia certo, dar sorte, porque
caso contrário vai chegar ao
hospital e não vai ter médico
de plantão para realizar o parto”, a revelação é uma médica do hospital, que prefere
não ser identificada. Segundo
ela, a unidade atualmente não
possui nenhum profissional
respondendo pela coordenação da área de ginecologista
e obstetrícia.
Uma das recentes baixas
da Saúde de Volta Redonda foi
a saída da médica ginecologista e obstetra que respondia
pela coordenação do setor na

unidade, Débora Rabelo.
A Folha do Aço apurou que
outros profissionais também
estariam se mobilizando para
deixar o HSJB. “Trabalhar sem
vínculo, com baixos salários e
sendo responsável por uma
bomba dessas prestes a explodir, não é fácil. Não tiro a
razão deles”, revelou uma funcionária da Saúde.
Atravessando uma verdadeira incerteza com relação
aos médicos plantonistas, a
administração municipal parece colher os frutos que plantou
ao longo dos últimos anos,
quando optou pela política dos
baixos salários. Um médico
revelou à reportagem da Folha
do Aço que antes de se dirigir ao HSJB telefona para se in-

formar da presença de outros
plantonistas. “Não sou doido de
ir trabalhar se for para segurar
o plantão sozinho”, revelou.
Nota da Unimed
A reportagem da Folha do
Aço encaminhou algumas perguntas à assessoria de comunicação da Unimed solicitando
informações sobre o possível
convênio com a prefeitura. Em
nota, que não respondeu aos
questionamentos feitos, como,
por exemplo, o valor cobrado por
cada paciente, a direção da unidade informou apenas que o
“Hospital Unimed Volta Redonda prestou atendimento entre os
dias 22 e 23 de março, para pacientes do Hospital São João

Batista, atendendo a um pedido
da unidade. Foram atendidos os
casos de urgências obstétricas.

Em seguida, as pacientes foram
encaminhadas de volta ao Hospital São João Batista”.
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Pezão, ex-prefeito de Piraí, assume governo do estado
O vice-governador e coordenador de Infraestrutura, Luiz Fernando Pezão (PMDB) tomou
posse, na sexta-feira (dia 4),
como governador do estado do
Rio de Janeiro, na Assembleia
Legislativa (Alerj). “Este será um
governo que dará continuidade
às grandes conquistas que tivemos, principalmente na segurança pública. Vamos continuar
com esta parceria com a presidente Dilma”, garantiu Pezão,
em seu primeiro discurso.
O novo governador do Rio
destacou os avanços alcançados em sete anos e três meses
de governo. Entre as ações enumeradas estiveram a política de
segurança pública e a consoli-

dação do projeto das Unidades
de Polícia Pacificadora. “Vivemos momentos na segurança
pública de ocupar territórios em
que as pessoas não acreditavam, na Maré, Alemão, Manguinhos, Rocinha. Hoje a polícia
está lá presente. Falei para o
Sérgio Cabral, em 2007, que, se
nosso mandato não servisse
para mudar esses locais, ele
não valeria nada. Lembro de um
dos dias que mais me marcaram, quando eu, Sérgio e o presidente Lula sobrevoamos Manguinhos e Alemão. Lula nos
chamou em Brasília e aconselhou a presidenta Dilma que nos
ajudássemos a entrar nestas localidades”, ressaltou.

Pezão falou ainda sobre os avanços na Educação
Fotos: Divulgação

“Nesta cidade não se inauguravam escolas de ensino
médio diurno desde o ex-governador Leonel de Moura Brizola. Os filhos dos trabalhadores e trabalhadoras ficaram
jogados mais de 20 anos nas
ruas para estudar numa escola à noite compartilhada. Esta
é que era a violência aqui nesta cidade, mas a gente sabe
que temos ainda muito a fazer, que não vencemos a
guerra”, disse Pezão.
O governador ressaltou
também os investimentos realizados em mobilidade urbana,
incluindo o Bilhete Único.
“Estamos fazendo na mobilidade urbana a maior revolução que esta cidade já teve,
mas ainda há muito a ser feito. Quando chegamos tínhamos dez trens com ar-condicionado, hoje temos cem. Até
dezembro serão 150 trens
com ar-condicionado e em
março de 2015 toda a frota
com ar-condicionado, já contratado e pago. Não se comprava uma barca há 53 anos,
vamos comprar mais. No
metrô toda a frota está sendo renovada. Temos bilhete
único intermunicipal, único

Já como governador, Pezão fala das ações do governo

no país”, citou.
Sobre a saúde pública estadual, o governador lembrou o sucesso das Unidades de Pronto
Atendimento (UPA’s) e a construção de hospitais de referência. “Só nas UPA’s são 22 milhões de atendimentos, e mais
de 150 milhões de remédios distribuídos. Temos hospitais hoje

que são referência no estado.
Hospital da Mulher, uma referência na maternidade pública, Hospital Dona Lindu, em Paraíba do
Sul, da Criança, em Vila Valqueire. Nos transplantes, quando assumimos, éramos os sétimos do Brasil e hoje somos o
segundo, quase chegando no
primeiro lugar”, listou.

Pezão destacou também
a realização de obras na Baixada Fluminense, entre outras conquistas da gestão
Cabral. “Sabemos que temos
muito a fazer em todas as
áreas, mas ninguém pode
negar o que o governador
Sérgio Cabral e a nossa equipe fez. Vou andar de cabeça
erguida nestes 92 municípios
pelos serviços prestados.
Estamos fazendo a maior revolução na Baixada Fluminense. São mais de 2.950
ruas pavimentadas de Mangaratiba a Tanguá, passando
pela região oceânica de Niterói”, destacou o governador.
O aumento do número de
concursos públicos realizados no Rio também foi ressaltado pelo chefe do Palácio Guanabara. “Foi uma revolução. No nosso período de
sete anos de governo há
mais fiscais de renda e auditores da Receita do que na
história da Secretaria de Fazenda. Primeiro concurso na
área ambiental, no Detran, diversas carreiras. São mais
de 80 mil funcionários públicos. Olha o avanço que isso
significa”, afirmou Pezão.

Perfil do novo governador

Paulo Melo, presidente da Alerj, deu posse a Pezão

Natural do município de Piraí, Luiz Fernando de Souza,
conhecido como Pezão, é formado em Economia e Administração de Empresas. Nascido
em 29 de março de 1955, ingressou na vida política na década de 80, quando foi eleito
vereador. Foi prefeito de Piraí
por dois mandatos (1996-2000
e 2001-2004), períodos em que
o município experimentou gran-

de desenvolvimento e passou a
ser referência como modelo de
gestão municipal. Com a criação do projeto Piraí Digital, recebeu reconhecimento nacional
e internacional.
Eleito vice-governador em
2006, na chapa do governador
Sérgio Cabral, exerceu também
o cargo de secretário de Obras,
sendo responsável pelas principais obras do governo do esta-

do, entre elas as do Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC) nos complexos do Alemão, Manguinhos, Pavão-Pavãozinho/Cantagalo e Rocinha
e a construção do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro.
Em 3 de outubro de 2010,
foi reeleito vice-governador do
Estado do Rio de Janeiro, na
chapa do governador Sérgio Cabral, para o mandato 2011-

2014. Também desempenhou a
função de coordenador da Coordenadoria Executiva dos Projetos e Obras de Infraestrutura do
Estado do Rio de Janeiro. Após
entrar no cenário político nacional como vice-governador do
Estado, o ex-prefeito de Piraí,
Luiz Fernando de Souza, o Pezão, entra para a história ao assumir o governo do Estado do
Rio de Janeiro.

Trajetória como vereador e prefeito de Piraí
Logo no início de seu discurso na cerimônia de posse, Luiz
Fernando Pezão falou sobre sua
trajetória política lembrando seu
trabalho como vereador e prefeito de Piraí. “Comecei no parlamento, fui vereador por dez
anos, presidente da Câmara,

respeito muito o trabalho Legislativo. Sérgio sempre brincou comigo que tenho alma de vereador,
de gostar de andar nas ruas, de
estar perto do povo, colocar o pé
no barro. Foi no parlamento, na
minha cidade, que eu aprendi a
fazer política, a ver as necessi-

dades do povo. Virei prefeito de
minha cidade, Piraí, de 25 mil
habitantes, por duas vezes, e
sempre procurando construir
‘pontes’, sempre procurando fazer”, discursou.
Sobre o ex-governador Sérgio Cabral, Pezão afirmou: “ga-

nhei um amigo para a vida inteira. Vi a sua luta e seu enfrentamento no estado do Rio.
Não é fácil. A missão é muito
árdua de substituir o insubstituível. Sérgio é uma das pessoas mais generosas que conheci na minha vida”.

Pezão “derrotou” Neto na disputa por
vaga de candidato a vice de Cabral
O governador Luiz Fernando Pezão começou a ganhar
visibilidade no cenário nacional, ao ser escolhido como
candidato a vice na chapa encabeçada por Sérgio Cabral,
na eleição de 2006. Antes do
anúncio oficial da escolha pelo
ex-prefeito de Piraí, porém, aliados de Antônio Francisco Neto
tentaram emplacar o nome do
atual prefeito de Volta Redonda. A tentativa acabou sendo
frustrada.
Cerca de nove anos após

essa “disputa” entre os dois principais políticos do Sul Fluminense, Pezão e Neto encontram-se
em momentos distintos na trajetória pública. Enquanto Pezão
entra para a história ao assumir
o governo do estado, o chefe do
Palácio 17 de Julho atravessa
um dos seus piores momentos
na carreira, com a popularidade
caindo a cada mês. “Eu tenho
um orgulho imenso de minha
trajetória e carreira”, disse Pezão, durante o seu discurso de
posse na Alerj.

Pezão: “Tenho orgulho da minha trajetória”

