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Gotardo propõe desconto de 10% no valor do IPVA
Tramita na Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj)
uma proposta do deputado estadual
Dr. Gotardo (PSL) que pretende alterar a lei 2.877/97, sobre o Imposto
Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O projeto prevê
desconto até 10% para o proprietário
de veículo que não cometer infração
de trânsito. “Temos que incentivar os
motoristas que respeitam a lei”, destacou o parlamentar.
Apelidado de “Motorista Legal”, o
projeto determina que seja concedido desconto no valor do IPVA, quando atendidos alguns requisitos: não

existir multa vinculada ao Renavan do
veículo e no nome do proprietário
nos 12 meses anteriores ao vencimento da primeira parcela do imposto. Preenchendo esses requisitos o
desconto será de 5%. Já para aquele proprietário que se encaixar nos
dois requisitos em 24 ou mais meses o desconto será ainda mais generoso, de 10%.
O projeto de lei, no entanto, determina que aquele que for proprietário
de mais de um veículo devedor de
IPVA deverá optar pelo desconto em
apenas um. Neste caso, porém, não
se enquadrariam a essa limitação os

Projeto beneficia bons motoristas

veículos pertencentes a pessoas jurídicas. “Uma vez reduzindo as infrações, acredito que vamos reduzir também os acidentes”, acredita o deputado Gotardo.
Se a proposta for aprovada na
Alerj, o Detran será obrigado a promover medidas administrativas para a
efetivação dos descontos no prazo de
180 dias, contados a partir da publicação de lei. Os proprietários dos
veículos, por sua vez, terão que requerer o benefício no prazo máximo
de 30 dias antes do vencimento da
primeira parcela do imposto, sob pena
da perda do direito do benefício.

Câmara de VR realiza café da manhã com a imprensa
essa necessidade que vamos trabalhar.
Queremos que todos saibam como podem ser beneficiados pelos programas
do governo federal. Nossa intenção é
que os interessados consigam realizar
o sonho da casa própria”, disse.
Sobre a agenda de atividades do
Poder Legislativo para 2014, Granato
destacou a realização da audiência pública sobre Mobilidade Urbana. “Não

podemos esquecer que o trânsito é um
problema enfrentado pela população
atualmente. Além disso, temos que oferecer aos trabalhadores que residem
em uma cidade, e são empregados em
outra, que tenham condições dignas de
se locomover todos os dias. O transporte seguro e de qualidade é uma das
nossas maiores preocupações”, concluiu o vereador.

Vereador quer abertura de CPI
para investigar desconto
no seguro dos servidores de VR
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GRATIFICAÇÃO NA SAÚDE DE VR

Procurador afirma existir provas
robustas do desvio da verba
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IPVA

Projeto de Gotardo
beneficia bons condutores
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DENÚNCIA
Granato quer população mais presente nas sessões da Câmara

Na manhã de sexta-feira (dia 28), a
Câmara de Volta Redonda promoveu
um café da manhã com a imprensa da
região. Jornalistas de diversos segmentos compareceram ao evento que, segundo os vereadores, marca um novo
momento da Casa Legislativa, dedicado a aproximar a população aos projetos dos parlamentares. A intenção é
que o evento seja realizado mensalmente, contando com a participação de
vários grupos da sociedade civil.
De acordo com o presidente da Câmara, vereador Washington Granato
(PTB), a intenção é desmistificar as
ações da Câmara e mostrar à sociedade a importância de sua participação
das decisões legislativas. “É um novo
momento. Nosso objetivo é fazer com
que as sessões fiquem ocupadas por
uma população atuante, que deseja co-

laborar e nos ajudar a impulsionar o
crescimento da cidade. O ano será
aproveitado para realizarmos ações de
benefício para a população”, afirmou.
Granato também falou sobre um
dos eventos que será promovido pela
Câmara em parceria com a Caixa Econômica Federal, que explicará os benefícios trazidos pelo Microcrédito Produtivo
Orientado (MOP). “Esse valor oferecido
pela CEF é um facilitador para as pessoas que desejam abrir um negócio ou
até mesmo para os que já possuem uma
fonte de renda e querem aumentar a produção, necessitando da compra de equipamentos e contratação de mão de obra”,
argumentou Granato.
Granato demonstra otimismo para o
evento, que falará sobre as formas de
adquirir um imóvel. “Toda pessoa merece uma casa digna para morar. É por

Rogério Loureiro
faz balanço de
gestão no Voltaço
Páginas 8 e 9

Baltazar protesta pela
demora na conclusão do
Hospital Regional
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PINHEIRAL

Câmara vota na segunda
(dia 31) contas reprovadas
de ex-prefeito Dr. Toninho
Página 6
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FERRINHOS
Multa
O deputado federal Jorge de
Oliveira, o Zoinho (PR), recebeu multa do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) por propaganda
antecipada. O processo envolve ainda a Folha do Aço, que
também foi penalizada pela
corte. Tanto o parlamentar
quanto o jornal irão recorrer da
decisão.

Graciema

Juiz Roberto Henrique dos Reis toma
posse da 6ª Regional da Amaerj em VR

Melhorias
O trecho de Barra Mansa
na BR-393, na Região Leste,
recebeu na última semana o
serviço de tapa buraco. As melhorias foram realizadas em
um trecho de três quilômetros,
entre a Via Dutra e o bairro
Nove de Abril. O serviço era
uma reivindicação antiga da
prefeitura que foi atendida pelo
Dnit, com apoio do deputado
federal Zoinho (PR).

Multa
A CSN foi multada pela prefeitura de Volta Redonda em R$
54.384,90. A siderúrgica foi julgada pela junta de recursos fiscais
da secretaria de Fazenda por não
reter e recolher o Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN), que é cobrado das
empresas prestadoras de serviço pelos municípios.

Cafuá
Após um longo tempo de
espera, finalmente a prefeitura
de Volta Redonda assinou o
contrato com a empresa que
irá executar a obra de construção da ponte sobre o Córrego
Cafuá, no trecho situado nas
avenidas 4 e 5, próximo às
ruas 12 e 13, do Conjunto Habitacional Vila Rica. A empresa Biota Construções, Serviços e Transportes Ltda. será a
responsável pela execução do
serviço, que a princípio deve
levar dez meses. O valor do
contrato é de R$ 272 mil.

O contrato da obra de reforma
e ampliação da Escola Municipal
Graciema Coura, no Vila Rica Três
Poços, novamente sofreu alteração. Com isso, o município terá
que pagar mais R$ 102 mil à empresa Rotkele Construções e Instalações Ltda. O prazo para o término das obras foi prorrogado por
mais 90 dias corridos. A escola
foi demolida em junho de 2011
pela prefeitura, com a promessa
que as obras seriam entregues
em 210 dias.

Revolta

“É com orgulho que hoje
assumo a presidência desta regional da Amaerj”, exclamou o juiz Roberto Henrique dos Reis, ao iniciar
seu discurso, na noite de
quinta-feira (dia 26), durante a cerimônia de posse da
6ª Seção Regional da Associação, em Volta Redonda. O presidente da entidade, juiz Rossidélio Lopes,
prestigiou o evento, que
reuniu cerca de 40 pessoas no Fórum da cidade.
Durante o discurso, o juiz
Roberto Henrique destacou
o movimento associativo
como peça fundamental para

resgatar o reconhecimento da
carreira perante a população. “E
para que nos associamos? Para
que nossa voz chegue até a sociedade da qual fazemos parte
e com a qual convivemos, buscando ser ouvidos e demonstrando que nós somos importantes para que a justiça seja alcançada, que os juízes são responsáveis e como tal devem ser
respeitados no seu trabalho e na
sua vida privada”, declarou o magistrado.
Ao final da sua fala, o juiz
disse contar com o apoio da
associação para lutar pelas
prerrogativas dos magistrados
do Sul Fluminense. “Convido

todos os magistrados que
queiram participar da nossa
administração, pois precisamos ser mais unidos
para alcançarmos nosso
objetivo, que é obter um
ambiente de trabalho propício à prestação jurisdicional
célere e de qualidade”, finalizou Paulo Henrique. Também integram a nova diretoria os magistrados: Francisco Ferraro Júnior (diretor
executivo), André Aiex Baptista Martins (diretor secretário), Luiz Claudio Silva
Jardim (suplente) e Christiane Jannuzzi Magdalena
(suplente).

Recebendo menos que os garis do Rio de Janeiro, alguns médicos do Hospital São João Batista resolveram cruzar os braços na
sexta-feira (dia 21). Informações
dão conta de que cerca de 60 pacientes teriam sido encaminhadas
para o Hospital da Unimed para receberem atendimentos de obstetras e ginecologistas.

Repetição
A situação deve se repetir
neste final de semana.

Despedida
O suplente de deputado federal Deley de Oliveira (PTB) se despediu na última semana da Câmara dos Deputados. O titular da
cadeira retornar aos trabalhos no
Congresso nos próximos dias.

SAÚDE
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Relatório revela que VR não tem
programação para Saúde até 2017
A reportagem da Folha do
Aço teve acesso a um documento estarrecedor da Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) de Volta Redonda. Em
uma das respostas do Relatório de Gestão referente ao período de janeiro a dezembro de
2013 o município revela que
não tem programação anual de
saúde para os próximos quatro anos. Outra confirmação, é
que diversas ações planejadas
para serem colocadas em prática no ano passado, como a
construção de unidades de
saúde e a implantação de programas, não saíram do papel.
O documento entregue aos
membros do Conselho Municipal de Saúde é bastante detalhado. Nele é possível observar,
por exemplo, que as três principais causas de morte em Volta Redonda no ano passado fo-

Volta Redonda não cumpriu metas
da saúde em 2013

ram, nesta ordem, doenças do
aparelho circulatório, neoplasias (tumores) e doenças do
aparelho respiratório. Essas
três causas obtiveram crescimento, quando comparado com

2012. Já as principais causas
de internação hospitalar na
rede pública da cidade do aço
foram: gravidez, o parto e o puerpério (que compreende a fase
pós-parto), que ficaram em pri-

meiro lugar. As doenças do aparelho circulatório aparecem na
segunda posição.
A lista de construções de
unidades de saúde que poderiam beneficiar a população e que
acabaram não sendo executadas em 2013 é extensa. A margem esquerda do Rio Paraíba
do Sul, que abrange cerca de 20
bairros, entre eles o Retiro, foi
uma das mais afetadas com a
falta de investimentos do governo do prefeito cassado Antônio
Francisco Neto (PMDB). Para a
região estavam previstas a criação de uma nova unidade de
saúde para funcionar de 8h às
20h, a construção de uma Unidade de Fisioterapia e a implantação do Espaço Integrado de
Saúde. Tudo isso, porém, ficou
na promessa.
Mesmo contando com o orçamento de cerca de R$ 830

milhões no ano passado, a prefeitura alegou falta de recursos
financeiros para criar as oficinas
de Órtese e Prótese em Reabilitação Física e não implantar a
Farmácia de Medicamentos Homeopáticos e Fitoterápicos. A
dificuldade financeira também
serviu de desculpa para a não
construção do novo Laboratório
Municipal e o Centro Materno
Infantil do Hospital do Retiro.
A necessidade de expandir
a central de esterilização do
Hospital São João Batista impossibilitou também a ampliação do centro cirúrgico, um
dos mais importantes da região
Sul Fluminense. Já a demora
na conclusão da ampliação e
reforma do Cais Aterrado, iniciada em janeiro de 2012, não
permitiu a construção no local
do novo Centro de Doenças Infectocontagiosas (CDI).
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Sub-14 do Voltaço disputa torneio na Itália
Por André Pinheiro
O Voltaço terá um novo
foco nos próximos meses.
Após encerrar sua participação
no Campeonato Estadual 2014,
o elenco profissional entrou de
férias e deve retornar, a princípio, no mês de julho. Neste período, as atenções se voltam
para o time sub-14 do Tricolor
de Aço, que disputará o 3º Torneio Internacional da Cidade de
Cremona, na Itália, entre os
meses de maio e junho.
Desde segunda-feira (dia
24), os atletas desta categoria passaram a contar com o
apoio complementar do clube.
Comissão técnica e seus jovens jogadores terão a sede
do clube à disposição para
auxiliar no trabalho de preparação. Estão sendo oferecidos suporte médico, fisioterapêutico, nutricional e psicológico, além de alimentação,
hospedagem, transporte, au-

las de italiano, entre outros
benefícios. Os meninos ainda
utilização o campo três do CT
Oscar Cardoso, usado pelo
profissional, para seus treinamentos.
O presidente do clube, Rogério Loureiro, falou sobre o
investimento na categoria.
“Disputaremos um torneio muito significativo para a história
do Voltaço e vamos oferecer
toda a estrutura que temos a
esses jovens atletas. A mesma utilizada pelo time profissional. É uma grande oportunidade para o clube disputar
um campeonato internacional,
com equipes europeias de renome. Por isso, ofereceremos
todo o aparato necessário aos
profissionais e atletas para
conquistarmos bons resultados”, resumiu Loureiro.
Além do Voltaço, disputarão o torneio as equipes italianas da U. S. Cremonese, anfitriã da competição, Parma, Ju-

Luto
Faleceu na madruga-

2013, a diretoria do clube o

da de quarta (dia 26) o
ilustre torcedor do Volta-

homenageou no Estádio
Raulino de Oliveira, antes

ço Guilherme Hartung

do início da semifinal da

(na foto), 67 anos. Apai-

Copa Rio entre Voltaço e

xonado pela escrita, Hartung é autor do livro “O

Boavista. Na ocasião, ele
recebeu do presidente Ro-

esporte em Volta Redon-

gério Loureiro um certificado

da visto por um torcedor

e a carteira de sócio-torce-

da Esquadrão da Vila”.
Em 17 de novembro de

dor, além de uma camisa
oficial.

ventus, Internazionale e Atalanta, além de TSV Munique
1860, da Alemanha, Mônaco,
do Principado, Dragons Kashiva, do Japão, e Brondby, da
Dinamarca. O Volta Redonda
irá estrear no dia 30 de maio,
contra o Mônaco.
Amistoso
O time Sub-14 do Voltaço
venceu a seleção brasileira feminina Sub-20 por 2 a 0. O
jogo-treino aconteceu na terçafeira (dia 25), no Centro de Treinamento de Excelência Dr.
João Havelange, em Pinheiral.
Os gols foram marcados pelos
atacantes Álvaro e João Victor,
aos 20 e 25 do segundo tempo, respectivamente.
A seleção Sub-20 está concentrada no CT João Havelange visando a preparação para
a Copa do Mundo do Canadá,
que acontecerá entre os dias
5 e 24 de Agosto.

Sede do clube está sendo utilizada
pelos meninos do sub-14

É penta!
Arquivo

O Voltaço Vôlei é pentacampeão dos Jogos Abertos do
Interior (JAI). Na decisão, disputada no sábado (dia 22), em Rio
das Ostras, a equipe derrotou
Magé por 2 sets a 0, com parciais de 25/13 e 25/17. O título foi
conquistado sem que a equipe
perdesse um set sequer.
Com o resultado, o Tricolor
está classificado para representar o estado do Rio nos Jogos Abertos Brasileiros (JABs),
que serão disputados entre
dias 19 e 24 de maio, em Goiâ-

O governo do estado realizou na sexta-feira (dia 28), em
Três Rios, a entrega de 21
vans para transporte de pacientes em tratamento de saúde.
Os veículos foram adquiridos
através de emendas parlamentares. Os municípios de Levy
Gasparian, Miguel Pereira,
Paty do Alferes e Três Rios foram contemplados por indicação do deputado estadual Edson Albertassi (PMDB). Cada
veículo conta com 16 lugares
e ar condicionado e custou R$
98.894,02.

Eleições 2014
Desde que não peçam votos, pretensos candidatos podem participar de entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos
políticos. A resolução aprovada
este ano pelo Tribunal Superior
Eleitoral também não considera propaganda antecipada a
realização de seminários ou congressos, em ambiente fechado
e bancados pelos partidos políticos, para discutir os processos
eleitorais, planos de governos ou
alianças partidárias nas Eleições
2014. A legislação admite ainda
a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos,
sem pedido de votos ou apoio a
candidaturas.

Cabeças I
O clima na sessão de terça-feira (dia 25) esquentou na
Câmara de Volta Redonda. Os
parlamentares, incluindo alguns
integrantes da ala governista,
pediram a cabeça de três homens de confiança do prefeito
cassado Antônio Francisco
Neto (PMDB). Os alvos foram
Lincoln Botelho (Planejamento),
Luiz Henrique Monteiro (Guarda) e Paulo Barenco (Suser).

Cabeças II
Em determinado momento
da sessão foi cogitada a possibilidade da pauta de votação
da Casa ser obstruída enquanto o chefe do Palácio 17 de Julho não atender a reivindicação
dos vereadores.

Cabeças III
Um dos únicos a defender
a permanência do trio foi o vereador Jari (PT).

Folga
Os servidores da Câmara de
Volta Redonda terão oito datas
consideradas como ponto facultativo até o dia 31 de dezembro. A informação foi publicada
no “VR em Destaque” do último
dia 20. A próxima emenda de
feriado está marcada para o dia
22 de abril, uma terça-feira, véspera do feriado de São Jorge.

Palestra
O projeto social “Copa do
Mundo 2014” da Escola Municipal Luiz Marinho Vidal, em
Piraí, depois de receber atletas
do Voltaço terá no mês de abril
a visita de outros ídolos do futebol. Deley (ex-Fluminense),
Edmundo (ex-Vasco) e Fábio
(ex-Voltaço) ministrarão palestras nos dias 4, 10 e 11, respectivamente. O tema, como
não poderia ser diferente, será
futebol, carreira e Copa do
Mundo. Os encontros acontecerão sempre às 14h.

Remédio
Há três semanas a idosa
Zélia Raposo, de 92 anos, está
sem receber a sua medicação
para tratamento de problemas
cardíacos. Segundo um dos filhos da aposentada, Célio Raposo, a indignação fica por
conta da constante afirmação
do prefeito cassado Neto de

que a Saúde da cidade é referência. “Dar viagem ele dá,
mas cuidar da doença dos idosos ele não faz. Queria que ele
precisasse, assim como nós,
do atendimento de saúde pública”, afirmou.

Nem todo
opositor
“Marcha
com Deus”

Ponto
Moradores da região do Jardim Belvedere ficaram sem a
cobertura do ponto instalado nas
proximidades dos residenciais
Samoa e Village Sul. Tudo porque a empreiteira contratada
pela prefeitura para construir a
Unidade Básica de Saúde da
Família (UBSF) do bairro alegou
que o abrigo estaria atrapalhando o andamento da obra. Quem
sofre com isso são os usuários
de ônibus, que diariamente estão expostos à chuva e ao sol.

Arena
O governo municipal vai
gastar R$ 84 mil na reforma e
pintura geral da Arena Esportiva Professor Paulo Camargo,
localizada na Praça Independência e Luz II, no Aterrado.

Nome I
Após polêmica travada com
a prefeitura, os moradores do
Santo Agostinho conseguiram
que a Câmara aprovasse o nome
de Francisco Pinto Ribeiro, o
Chico Enfermeiro, para batizar a
Unidade Básica de Saúde da
Família (UBSF). A informação foi
publicada no “VR em Destaque”
de quinta-feira (dia 27). Uma justa homenagem ao antigo morador do bairro, reconhecido por
sua dedicação e compromisso
com a comunidade.

Nome II
A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santo Agostinho a partir de agora passa a
se chamar Drª Paula Hérica
Rocha de Azevedo. Também
uma justa homenagem à médica sanitarista.

EXPEDIENTE

C M DE LIMA FILHO Jornais e Revistas

nia-GO. O Voltaço Vôlei venceu
cinco das últimas seis edições
do JAI. O time do Sul Fluminense foi campeão em 2009,
2010, 2012, 2013 e 2014.
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Por Adelson Vidal Alves
No último dia 22 de março, dezenas de municípios
do país tentaram reeditar a
“Marcha da Família com
Deus”, que em 1964 deu as
bases civis para o golpe
militar. Em geral, foi um fiasco. Nossa institucionalidade democrática, refundada em 1988 pela valorosa
Carta Constitucional aprovada aquele ano, guarda
hoje relativa imunidade a
golpes abertos. O que não
significa que os ruídos autoritários de nossa história
recente tenham sido completamente silenciados.
A nova Marcha da Família com Deus tem diferenças com a primeira, mas
recuperou parte do discurso que incendiava as rivalidades ideológicas num
mundo então marcado por
paranoias da Guerra Fria.
Os que marcham hoje querem intervenção militar, denunciam um caminho comunista que o Brasil estaria trilhando, pretendem derrubar Dilma da presidência.
Ora, se mesmo Goulart,
que ingressou no barco radical das esquerdas em
1964, jamais aproximou o
Brasil de algo parecido com
o regime comunista, o que
dizer de Dilma, que abraçou
com agrado a tarefa de gerenciar o capitalismo?
Não passam de pretensões delirantes. Produzidas
com pobreza e requentadas
por setores da direita nada
simpáticos com a democracia, ainda que falem dela

o tempo todo. O que não
pode, todavia, é tratarmos
as bizarras marchas como
sendo de interesse de todas as oposições. Sim,
porque parte dos governistas já ensaiaram uma orquestra falante para colocar
todos os opositores como
corresponsáveis pelos pedidos de queda da presidenta Dilma. Deve-se deixar
bem claro que há na oposição grupos de esquerda,
moderados e até conservadores, que guardam com
coragem a defesa intransigente da democracia, rechaçando diariamente qualquer tentativa de se ensaiar um golpe contra o poder
constitucional.
O ódio ao PT e ao comunismo, assim como a
sede de devolver a República nas mãos dos militares,
não são ingredientes que
fazem parte da estratégia
política das oposições democráticas, que divergem
entre si, mas que convergem na certeza de que derrotar Dilma, somente nas
urnas. Se por um lado há a
insanidade de quem clama
pela volta da ditadura, por
outro há o oportunismo de
quem quer se valer eleitoralmente dos acontecimentos.
Quem marchou a favor da
intervenção militar nem de
longe fala por toda a oposição, que integrada à constitucionalidade, é elemento
indispensável para a dialética democrática.
* Adelson Vigal é professor de
História

3

4

VOLTA REDONDA

Volta Redonda, 29 de Março a 4 de Abril de 2014 | www.folhadoacovr.com.br

Vereador quer CPI para investigar desconto
irregular em convênio da PMVR com seguradora
mente pela Sul América e

Francisco Neto (PMDB).

cipal de Administração,

meu cliente tem direito a

“Precisamos saber onde foi

Cláudio dos Santos Franco,

uma indenização por isso”,

parar o dinheiro descontado”,

o Franco, possam dar as ex-

explicou Cláudia.
Procurado por outros ser-

disse o vereador. “Denunciei
na quinta-feira (dia 27) na

plicações sobre o que aconteceu com o dinheiro. A verdade

vidores que também se sen-

Câmara e agora vou traba-

é que isso cheira a apropria-

tiram ludibriados, o vereador

lhar pela abertura de uma

ção indébita e estelionato, o

Edson Quinto (PR) resolveu
apresentar um requerimento

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para que o se-

que é crime e dá cadeia”,
afirmou Quinto, que solicitou

na Câmara pedindo explica-

cretário de Administração,

duas cópias: uma do convê-

ções sobre o convênio ao

Carlos Macedo, e o chefe de

nio celebrado e outra do can-

prefeito cassado Antônio

gabinete da secretaria muni-

celamento.
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Confira as informações solicitadas
no requerimento do vereador Edson Quinto:
1) Em algum momento a companhia SulAmérica Seguros e/ou a prefeitura suspendeu ou

Edson Quinto: “Precisamos saber onde
foi parar o dinheiro descontado”

cancelou esse convênio? Caso positivo, a partir de quando? Houve comunicação formal
aos funcionários desse fato?

José Iran, Cláudio Dalboni, o aniversariante Vitor Gutierrez,
Junior, Ricardo, João Thomás e Manel

2) Caso efetivamente tenha havido a suspensão/cancelamento, houve a suspensão dos
descontos dos funcionários? A partir de quando? Caso tenha havido os descontos dos funcionários mesmo após o cancelamento do convênio, houve ressarcimento aos funcionários? Como?

Em maio do ano passado,

valor de pecúlio. Para sua

a Folha do Aço revelou com
exclusividade um desconto

surpresa, foi informado que o
contrato não vigorava mais.

que estava sendo realizado

“Quando procurei a operado-

indevidamente no contrache-

ra para fazer a mudança no

que dos servidores públicos
de Volta Redonda. É que

meu seguro, fui informado
que ele já havia sido inter-

mesmo com o fim do convê-

rompido há mais de seis

1) Quem figura como estipulante do referido contrato?
2) De que forma os descontos sofridos pelos segurados eram repassados para a segura-

nio assinado entre a prefeitu-

anos”, revelou na época o

dora? Era feito em forma de depósito bancário? Citar banco, agência e conta.

ra e a SulAmérica Seguros,
ocorrido no ano de 2006, de-

servidor, que preferiu não se
identificar.

terminada porcentagem con-

Inconformado com a situ-

tinuou sendo abatida mensal-

ação, ele procurou orienta-

mente dos vencimentos dos
funcionários que aderiram ao

ção de um profissional com
o intuito de buscar na Justi-

contrato. Dez meses após

ça seus direitos. O caso foi

essa denúncia, os trabalha-

entregue ao escritório da

dores ainda não foram restituídos do valor debitado.

advogada Cláudia Gonzaga.
“O que aconteceu foi apro-

O desconto irregular foi

priação indébita e isso é cri-

descoberto por obra do aca-

me”, afirmou a especialista,

so. Um servidor conveniado
se dirigiu ao escritório da

que ingressou com pedido
judicial para que seu cliente

SulAmérica para aumentar o

receba de volta o seu di-

valor de sua contribuição e,
consequentemente, o seu

nheiro. “O contrato foi cessado de forma unilateral-

Sobre o convênio celebrado entre a PMVR e a SulAmércia
Seguros, o parlamentar fez os seguintes questionamentos:

João Mendes e família

Grazieli Selvati, Giulia Selvati,
Alessandro Nogueira e Barbara Selvati

Cristiane Luna
e Alexandre Izidorio

Ana Carolina
Mithidieri

Câmara de Volta Redonda aprova
projeto do vereador Simar
Com o objetivo de diminuir o risco de furtos e roubos que ocorrem nos pontos
de ônibus principalmente no
período da noite, o vereador
Simar (PSB) propôs um projeto de lei obrigando a prefeitura a instalar iluminação
em todos os abrigos de Volta Redonda. A justificativa

do parlamentar é que o usuário
do transporte público fica vulnerável quando não há iluminação. “É inadmissível que os
pontos de ônibus não sejam iluminados, fator de risco aos usuários do transporte coletivo.
Com isso, o cidadão fica vulnerável a ação de marginais a partir de determinado horário”, afir-

mou o Baixinho do Estádio.
Com a aprovação do
projeto em primeira e segunda votação, o governo
municipal, após sancionar
a proposta, poderá firmar
parcerias com a iniciativa
privada para a colocação
de propaganda nos pontos
de ônibus.

• Depois de estrear em Volta Redonda
e rodar festivais pelo Brasil, o espetáculo “Galo na Rinha” retorna aos palcos do Gacemss, neste final de semana, dias 29 e 30. As duas apresentações começam às 20h.
• O Clube Foto Filatélico está comemorando 60 anos e para marcar a data
promove nesta segunda (dia 31) uma
série de eventos. Serão duas exposições fotográficas, além de palestra com
o fotógrafo Ernesto Carriço e show com
Raniere e os Pintos. A programação
começa às 19h, na Rua 19, na Vila
Santa Cecília.
• O espetáculo infantil “Dora, a aventureira” será a atração do dia 13 de abril,
no Gacemss.
• A Associação dos Soldados promove
o 34º encontro da Classe 1953. A confraternização acontece no dia 12 de
abril, às 14h, na área da sauna do Aero
Clube.

• Gil Brother será
atração da
Choperia Fronteiras
em Volta Redonda no
dia 4 de abril.
• Mc Marcinho será
a atração do Cana Café
no dia 5.
• O dia 20 de março foi de festa para
João Mendes. Nesta data ele completou 86 anos. Um almoço reuniu os familiares do metalúrgico aposentado.
• Cristiane Luna e Alexandre Izidorio
oficializaram a união na segunda (dia
24). Ao casal, parabéns!
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Delegado promete apertar
cerco a supermercados

História do esperto
e o bobo no céu
Por Tarcísio Cavaliere

Arquivo

“A Vigilância Sanitária não
interditou o Extra, porque
achou que não convinha, mas
se eu voltar a achar irregularidades lá, ou em outro supermercado, vou lacrar. Tenho autoridade para isso”. Esse é o
recado do delegado Antônio
Furtado para os proprietários
de supermercados de Volta
Redonda que insistirem em
descumprir as normas estabelecidas pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
de conservação dos produtos.
O sinal de alerta do titular da
93ª DP foi aceso na última semana, quando a policiais civis
acompanhados de agentes da
Vigilância Sanitária, realizaram a
operação “Agora Chega”, no
açougue do Hipermercado Extra, da Vila Santa Cecília. Diversos produtos foram apreendidos,
principalmente carnes, embutidos, achocolatados e outros.
Muitos estavam com a data de
validade vencida e mesmo assim
expostos para a venda, outros
fora das condições de uso determinadas pelo fabricante e ainda com embalagens violadas.
No total foram apreendidos
60 quilos de alimentos fora do
prazo de validade e já em deterioração. Parte dos produtos já
foi inutilizada pela Vigilância,
enquanto outra parte foi enviada
ao Instituto de Criminalística
Carlos Éboli (ICCE) para mais
um laudo. O Extra recebeu
duas multas, no valor de R$ 4
mil. Uma pelas más condições
de higiene e a outra pela venda
de produtos com prazo vencido.
Para evitar que novos episódios desse tipo ocorram
novamente na cidade do aço,
o delegado Antônio Furtado vai
convocar uma reunião para os
próximos dias com os representantes de todos os supermercados e mercados instalados no município. “Quero me
encontrar com todos eles para
depois não dizer que não foram
avisados”, disse o Delegado,
acrescentando que “se for
comprovado o dolo (fraude ou
má fé), os gerentes e proprietários poderão ser presos sem
direito a fiança e as interdições
poderão ser até mesmo total
do estabelecimento”, garantiu

Antônio Furtado pretende convocar donos de
mercados para evitar novos casos como do Extra

Furtado, que contará com o
apoio da Aciap e da CDL para
promover a reunião.
A parceria também será
estendida ao 5º Comando de
Policiamento de Área (CPA),
dirigida pelo tenente-coronel
Sérgio Mendes, e ao 5º Departamento de Policiamento de
Área (DPA), chefiado pelo delegado Ricardo Martins. “A partir de agora vamos trabalhar juntos em Volta Redonda, na
sede do Risp, para juntos traçarmos as condutas a serem
adotadas. Reconheço nesses
dois policiais o elevado espírito público. Juntos vamos acabar com essa situação”, disse
Furtado, acrescentando ainda
que “ninguém está acima da lei
em Volta Redonda”.
Na entrevista exclusiva
à Folha do Aço, o titular da 93ª
falou ainda sobre o que classificou de clamor da população.
“Só ouvi elogios a respeito da
operação Agora Chega. Todos
querem saber se vamos continuar”, disse. “Uma senhora estranhou e me perguntou: polícia
no supermercado? E imediatamente respondi: a polícia tem
que estar onde acontece crime”,
revelou Furtado.
O delegado fez questão de
lembrar que o direito penal é a

última instância nesses casos
como o Hipermercado Extra,
mas que devido às denúncias
se viu obrigado a agir. “Compreendo que a primeira instancia é
o direito civil, onde o contribuinte pode acionar judicialmente
o supermercado quando se
sentir lesado. A segunda instância são as penalidades administrativas, as multas através
da Vigilância Sanitária. Somente a terceira instância, que é o
direito penal, a ação da polícia.
Com base nas denúncias, tivemos que agir”, explicou.
Sobre a ação realizada no
Extra, Furtado lembrou que antes dos agentes irem até a loja,
o gerente foi intimado a comparar na delegacia. “Ele esteve
aqui (na delegacia). Falei pessoalmente para ele de seis diferentes denúncias de pessoas diferentes em períodos distintos,
que vieram até a DP para denunciar as péssimas condições do
supermercado. Sabe o que ele
(gerente) me respondeu? Isso o
jurídico resolve. Um gerente de
supermercado que responde
isso para o delegado de polícia
está zombando da polícia e do
cidadão”, contou o policial. “Dias
depois fui ao Extra e encontrei
o que já sabia e até o que eu
nem imaginava”, finalizou.

Quando um trabalhador honesto percebe que no período de um
ano, o suor de seu trabalho durante quatro meses fica como imposto
para o governo e este não o retribui em Saúde e Educação e que
este suor financia a corrupção contra ele próprio, ele se revolta. Enquanto isso, pensamos na história
do esperto e o bobo no céu. Os dois
estavam no céu pronto para nascer na terra, Deus então chegou
para eles e disse: meus filhos, agora é a hora de vocês escolherem a
vida que vão querer ter na terra.
O esperto logo pulou na frente
e disse: eu quero escolher primeiro. Enquanto isso, bobo ficou quieto. Deus olhando fixamente para
eles, disse: o que um escolher, o
outro receberá ao contrário. E eles
responderam: tudo bem! Então, o
esperto começou; eu quero nascer
branco, com olhos azuis, corpo perfeito, ter dinheiro, filhos inteligentes,
ser honesto. Deus interrompeu,
perguntando ao bobo: você não vai
escolher nada? Não. Estou recebendo tudo que preciso, respondeu. Deus não entendendo, deixou
o esperto prosseguir. Eu quero também viver numa linda casa e ter um
carro do ano. Acho que é só isso!
Encerrou o esperto.
Deus então, se virou para o
bobo e disse: bobo, você entendeu,
não é? Sim, respondeu. Eu serei
negro, pobre, deficiente, filhos “retardados” e ser desonesto, morar
na favela e ter um carro velho para
emergência (se ele pegar) e andar
de ônibus. Enquanto o esperto sorria alegremente, Deus disse: e aonde vocês vão querer viver? Antes
que o esperto dissesse alguma
coisa, o bobo logo exclamou: no
Brasil! E como não escolhi nada até
agora, quero que ele vá comigo.
Deus achou justo e os dois nasceram no Brasil.
Passado alguns anos, Deus
resolveu dar uma olhadinha para
ver como estava a vida deles. O
esperto havia nascido e tinha tudo
o que ele havia pedido, estava trabalhando como um condenado,
com os filhos entrando para a universidade, cheio de dívidas, impostos e sentia-se preso dentro
de um condomínio chique. Enquanto isso, o bobo, como pobre no
Brasil, tratou logo de entrar no
programa “Minha Casa, Minha
Vida” e adquirir uma casa confortável. Rápido também tratou de fazer os seus cinco filhos “retardados” e com isso, recebia “Bolsa
Família” (R$ 300), “Bolsa Cultura”
para ir ao cinema (R$ 50).
Como não tinha dinheiro para criar os filhos recebeu a “Bolsa Brasil
Carinhoso” para quatro dos cinco, já
que o primogênito havia passado da
idade (R$ 532 x 4). Depois de um
tempo ele bateu em sua esposa e
foi preso, ela passou a receber auxílio para psicólogo por maus tratos
(R$ 3.000) e ele preso recebia auxílio ao detento (R$ 1.125). Além disso, quando saia da cadeia andava
de ônibus de graça com sua carteirinha de deficiente e quando saia de
carro, tinha vaga prioritária no cen-

tro da cidade. Com isso, tinha uma
renda de R$ 6.603,00 e seu filho mais
velho estava prestes a entrar na universidade pública através do sistema de cotas.
Não estou querendo fazer
apologia a quem vive à margem da
sociedade. Mas me pergunto: afinal, no Brasil com um governo populista, assistencialista quem é o
esperto e quem é o bobo? Não sou
contra o assistencialismo para um
povo que sempre foi usado apenas como máquina de fazer dinheiro, como massa de manobra. Também estou longe de ser elitista, fui
criado praticamente nas cozinhas
das casas de minha família. Mas
de que adianta o apenas assistencialismo? Onde está a segunda
parte, que é criar condições para
estas pessoas se tornarem sujeito/cidadãos? Onde está a promoção de instituições fortes que tornaria o Brasil igualmente respeitado? Isto parece com a proibição da
reprovação no ensino fundamental de colégios públicos que acaba
formando crianças analfabetas
funcionais, escapando assim dos
índices enormes de analfabetismo
e miséria perante o mundo.
O que enoja não é a loja de bolsas do governo, mas sim, é o país
não ter um governante realmente
estadista, que tenha visão de futuro para o seu povo, que planeja a
longo, muito a longo prazo. Que lidere com sabedoria sem limitações
partidárias. Doze ou dezesseis anos
na história não é nada. Não é ficar
distribuindo “bolsas”, o que aparentemente sugere uma causa humanitária, mas na verdade é uma forma de angariar votos e manipular o
povo, eternizando-o subserviente
ao Estado. A geração que vier daqui a trinta, quarenta anos vai ter as
mesmas dificuldades que hoje passamos, com certeza. Sociologicamente falando, como num efeito
cascata, esta relação de poder acaba se reproduzindo no micro universo do sistema familiar, tendo como
personagens principais a opressão,
o descuido e a insolência entre pais
e filhos. Daí, podemos perceber filhos se defendendo com mentiras
e pais comprando CDs piratas.
Meu caro leitor, você pode estar
pensando que a responsabilidade
não pode ser exclusiva do governo
e coisa & tal, que cada um tem fazer
a sua parte etc. No entanto, se pegamos a história do Brasil e veremos que
a ditadura militar nos retirou todas as
nossas lideranças classistas ou não.
Por que será que os professores ganham tão mal? Por que os médicos
reclamam das condições de trabalho?
Porque são pessoas que são naturalmente formadores de opinião! Por
que nas faculdades estaduais e federais inventaram na grade curricular, matérias chamadas de eletivas e
optativas? Porque com isto, dilui-se a
turma e os estudantes ficam mais frágeis enquanto grupo ou movimento.
Vamos falar de “cada um faz a sua
parte agora”?

*Tarcísio Cavaliere Jr. é psicólogo,
professor, escritor e membro da
Academia Voltarredondense de
Letras (AVL)
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Sindicato dos Metalúrgicos comemora
inauguração da Nissan em Resende
Arquivo

A presidenta Dilma Rousseff estará no Sul do Estado do
Rio no dia 15 de abril para participar da solenidade de inauguração da fábrica de motores
da Nissan. A montadora está
investindo R$ 140 milhões na
nova fábrica que está sendo
construída em Resende. O
complexo industrial terá 2 mil
funcionários; destes, 1.500 já
estão fazendo treinamento. Do
total, 140 serão destinados à
produção de motores. A previsão é que a capacidade produção seja de 200 mil veículos
por ano.
O presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos, Renato Soares, considera a presença de
Dilma como mais uma demonstração da importância que
a região das Agulhas Negras
tem no cenário econômico do
Brasil. “Ter a presença da presidente na inauguração é uma
clara evidência do quanto a região contribui para o desenvolvimento econômico do estado
e do país. Tenho certeza que
ainda há muito o que crescer,
pois essa região tem um potencial muito grande e pode
abrigar ainda mais empresas”,
disse o sindicalista.

Negociação

Renato Soares: “É mais oportunidade para os metalúrgicos da região”

Um dos principais motivos
para a empolgação de Renato
Soares é a abertura de novas
chances de emprego na região. “É mais oportunidade
para os metalúrgicos da região
que têm nas grandes empresas uma oportunidade de crescer e se qualificar ainda mais.
Além disso, há a questão social, com mais empregos e benefícios, a qualidade de vida
dos trabalhadores e de suas
famílias melhora significativamente”, destacou. O investi-

mento total no Complexo Industrial da Nissan está previsto para fechar em R$ 2,6 bilhões e a unidade será uma
das mais sustentáveis da Nissan no mundo e dará origem já
em 2014 a dois carros brasileiros: o Nissan March e o Nissan Versa.
Para o presidente do Sindicato, um dos fatores de aproximação das empresas com a
região, além dos investimentos
e incentivos oferecidos pelo
governo do estado, é o fato da

relação dos trabalhadores/sindicato com as empresas priorizar o diálogo ao enfrentamento, trazendo melhorias para os
metalúrgicos. “Não adianta querer falar a linguagem do sindicalismo de antigamente, os
trabalhadores se atualizaram e
o sindicato, seu representante
legítimo, tem que acompanhar
as transformações. Essas empresas que estão chegando
percebem essa postura da entidade, que é firme, mas sem
ser radical”, explicou.

O Sindicato dos Metalúrgicos deu o pontapé inicial para
o início da negociação salarial
de 2014 dos trabalhadores da
base com a realização de assembleias. “Temos até o dia
30 de abril para entregar as
pautas de reivindicações às
empresas, mas queremos dar
agilidade ao processo, por
isso, começamos a realizar as
assembleias. Com a elaboração e a entrega da pauta nas
empresas, temos tempo para
as negociações, pois a database é no dia 1° de maio”, disse Renato Soares.
Um dos pontos que o sindicato não irá abrir mão, segundo o sindicalista, é o aumento real para a categoria,
além da inflação, medida
pelo INPC do período. “Queremos um reajuste que atenda os anseios dos trabalhadores, além disso, vamos
negociar a ampliação de benefícios para trazer melhorias para os trabalhadores.
Queremos fazer uma campanha salarial tranquila, mas
sempre defendendo o direito
dos metalúrgicos”, contou.

Seminário do UniFoa reúne gigantes do mercado
O UniFoa promove, neste
sábado (dia 29), o III Seminário Internacional de Manutenção, Tecnologia e Produção. A
proposta é incentivar um debate sobre os principais desafios
na área industrial, como
a identificação das oportunidades e aumento de produtividade, sem elevação de custos. O
evento organizado pelo Programa de Especialização (Proesp) acontece no Centro Histórico-Cultural, no campus Olezio Galotti, em Três Poços.
O seminário terá seis palestrante, entre eles, Flávio

Costa, da Volkswagen, que
abordará o tema “Confiabilidade e Otimização dos Ativos
Industriais”. O especialista trata da visão geral da gerência
de manutenção, seus impactos e suas contribuições nas
organizações, que podem determinar o sucesso ou o fracasso dos negócios da empresa. A palestra ainda alerta
para o foco na sustentabilidade, disponibilidade e confiabilidade e se esses são fatores
associados para a qualidade
na gestão dos negócios.
Paulo Burbano, da Miche-

lin, irá promover entre os
participantes uma visão geral
das diferentes estratégias que
as empresas podem utilizar
para formar e manter equipes
técnicas de alto desempenho
atualmente na indústria. O
tema da palestra será “Gerenciamento da manutenção de
uma equipe da alta performance”. O tema “Logística reversa”
será apresentado pela professora da UFF, Cecilia Toledo,
que pretende definir as inter-relações internas e externas do
sistema de logística reversa no
contexto da organização em-

presarial e analisar práticas de
logística reversa em empresas
brasileiras.
Já o engenheiro de processos da Nissan, Fábio Pugliese,
será o último palestrante do
seminário. Com o tema “Atuação da engenharia industrial
para aumento da produtividade
na produção e manutenção”,
Pugliese irá oferecer ferramentas que ajudam no aumento da
produtividade e redução do custo de produção.
O coordenador do curso de
pós-graduação em Engenharia
de Manutenção Industrial do

UniFOA, Luiz Kelly, responsável pelo evento, alerta sobre a
importância de se discutir o assunto. “Com o crescimento do
país, as empresas vão precisar
de flexibilidade e inovação para
se destacar perante os desafios da economia. Com isso, o
grande questionamento atual é:
como produzir, com menor custo, a ponto de me tornar extremamente atrativo e abrir vantagens diante de tantas opções
de mercado? Uma boa gestão
faz toda a diferença. Tudo isso
estará em pauta no seminário”,
destacou Kelly.
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Resumo da Semana

Correio de Notícias

ônibus escolares da prefeitura
para transporte de servidores
e de estudantes para a participação no comício. Devido
às violações da Lei Eleitoral
foi caracterizada a prática de
improbidade administrativa.
Por isso, além do pagamento
de multa de 5.000 Ufirs, Dr.
Toninho e Joãozinho estão
sendo processados pelo Ministério Público e poderão
ter seus direitos políticos
suspensos de 3 a 5 anos,
além de pagarem multa no
valor de até cem vezes a remuneração recebida durante
o período que comandaram a
prefeitura.
Outros processos
O ex-prefeito de Pinheiral
também foi condenado pelo
TSE em dois outros processos. Um por distribuição de

um jornal pela prefeitura e outro por publicação em site do
mesmo material. Ambos os
casos aconteceram em agosto de 2012. Em meio ao processo eleitoral, Dr. Toninho
descumpriu o artigo 73 da Lei
Eleitoral 9.504/97 que proíbe
publicidade institucional dos
atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. Como penalidade, cada um dos envolvidos pagará multa no valor de
5.000 Ufirs.
Essas condenações também farão que o Ministério
Público entre com ação judicial contra o ex-prefeito
pela prática de improbidade
administrativa, irregularidade
que tem como pena a suspensão de direitos políticos
de 3 a 5 anos e multa de
até 100 vezes a remuneração do cargo de prefeito.

MP abre inquérito contra Dr. Toninho

Dr. Toninho já teve contas rejeitadas pelo TCE

A Câmara de Pinheiral,
composta por nove vereadores, vota nesta segunda-feira
(dia 31) as contas referentes
a 2012 da gestão do ex-prefeito Antonio Carlos Leite
Franco, o Dr. Toninho. Previamente, o Tribunal de Contas
do Estado (TCE) emitiu parecer contrário às balancetes
apresentados pela antiga ad-

ministração municipal, apontando uma irregularidade e 13
improbidades. A sessão, que
deve ser acalorada, está marcada para ter início às 19h.
Recentemente, o ex-prefeito e seu vice e candidato à
prefeitura nas últimas eleições, o João Batista Teixeira
Filho, o Joãozinho do Banerj,
foram condenados pelo Tribu-

O Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro
(MP-RJ) instaurou há algumas semanas um inquérito
civil contra o ex-prefeito de
Pinheiral Dr. Toninho. A investigação se deu em razão das irregularidades e
impropriedades apuradas
pelo TCE referentes, por
exemplo, ao pagamento
das despesas com contratações e admissões de pessoal quando o município se

encontrava no limite de gastos
com pessoal.
Foi detectado ainda que a
receita arrecadada registrada
nos demonstrativos contábeis,
no valor de R$ 57.385.484,37,
não confere com o montante
informado no balanço orçamentário referente ao sexto bimestre. No inquérito ainda
consta que não houve comprimento das metas dos resultados conforme estabelece Lei
de Diretrizes Orçamentárias.

Na conclusão do Inquérito
civil o MP decidirá se irá
propor ação de improbidade
administrativa contra o exprefeito. A promotoria protocolou durante a semana,
junto à Câmara de Vereadores de Pinheiral, documento que determina o prazo de 15 dias para que seja
providenciada cópia da ata
da sessão que julgou as
Contas do Executivo referentes ao ano de 2012.

Acesse nosso site: folhadoaco.com.br
Curta nossa fan page: Jornal Folha do Aço
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Após condenações do TSE, ex-prefeito de
Pinheiral terá contas votadas na Câmara
nal Superior Eleitoral (TSE),
por realização de comício no
centro de Pinheiral durante a
campanha eleitoral,e que contou com a presença do governador Sérgio Cabral. Durante
o evento, ficou comprovado,
no entendimento do ministro
do TSE, Henrique Neves da
Silva, relator do processo, o
abuso de autoridade e a conduta vedada ao agente
público, pois servidores públicos municipais prestaram serviços à campanha eleitoral de
Joãozinho, candidato do
PMDB, durante o horário de
expediente.
A presença de professoras com seus respectivos
alunos no local do comício
fez com que os fatos fossem confirmados. Também
foi comprovado o transporte
irregular em atividade de
campanha pelo uso de micro-

POLÍCIA
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•

Preso

Leonardo Nascente Medeiros, 19 anos, suspeito de tráfico de drogas. A ação foi da
Patamo da 1ª Companhia na
Rua 2, no bairro Belo Horizonte. De acordo com os militares, uma denúncia de tráfico
foi passada ao Ciosp. No lugar indicado, eles depararam
com três rapazes. Um deles,
Leonardo, portava seis trouxinhas de maconha. Outro tinha
acabado de comprar uma
trouxinha da mesma droga,
enquanto um terceiro teria
confessado que iria comprar a
droga. Ainda segundo os
PMs, Leonardo admitiu que
estava traficando e que os R$
265 em seu poder eram resultado da venda. Coincidentemente, o suspeito foi preso há
cerca de um ano pela mesma
equipe e, naquela ocasião,
também confirmou que estava
vendendo drogas.

•

Furtado

O Fiesta sedan prata, ano
2005, placa DKT 6319, pertencente ao biólogo Adhemar Augusto Barbosa da Silva, 59
anos. O veículo estava estacionado na garagem da residência do proprietário, na Rua
106, no Laranjal, com a chave na ignição e com os documentos no porta-luvas.

Fotos: Destaque Popular

•

Assaltada

Uma estudante de 17 anos,
moradora do bairro Volta Grande IV, quando aguardava um
ônibus num ponto na Rua 21,
na Vila Santa Cecília. Um homem simulando estar armado
tomou da adolescente o telefone celular. De acordo com a
vítima o assaltante é um homem pardo, alto, magro e de
cabelos grisalhos. Ele deixou
o local caminhando tranquilamente depois do roubo.

•

•

Presos

O aposentado Belisário
Inácio Cantanhede Filho, 60
anos, e seus filhos Danilo
Benaque Cantanhede, 30
anos e Daniel Benaque
Cantanhede, 28 anos, suspeitos de tráfico de drogas.
As prisões foram efetuadas
pelos delegados Ronaldo
Aparecido e Michel Floroschk, da 90ª DP, em operação realizada no bairro São
Caetano, em Resende. A
delegacia de Barra Mansa
iniciou a investigação de-

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

pois que um policial lotado na
cidade, e morador de Resende, foi agredido num bar do
São Caetano e teve a carteira
roubada junto com o seu distintivo. O agente chegou a levar 20 pontos na cabeça em
consequência de uma garrafada. O fato ocorreu há cerca de
um mês. Após diligências no
bairro para identificar o agressor, a polícia percebeu que havia uma movimentação típica
de tráfico. A suspeita foi confirmada quando a polícia encontrou uma grande quantidade de drogas enterradas num

pasto, no terreno que faz limite com a Academia Militar das Agulhas Negras
(Aman). O total de drogas
apreendidas ainda não foi
quantificado, mas são pelo
menos 100 quilos de maconha, crack, haxixe e cocaína. Foram apreendidas duas
pistolas – uma Luger calibre
9 milímetros – e um revólver.
Esta é a maior apreensão
de drogas da Polícia Civil na
região nos últimos anos. A
estimativa da polícia é que
os entorpecentes apreendidos equivalem a R$ 800 mil.

Vítima

De estelionato, Felipe Spinelli Jacome Souza, 22 anos.
Ele procurou a 93ª DP para denunciar uma fraude bancária,
ao constatar que um pagamento de R$ 5 mil foi feito em
sua conta corrente. Ele disse
ter procurado a gerência da
agência onde tem a conta,
mas que ninguém soube lhe
dar detalhes da operação.

•

Ferida

Jéssica Meirelles, 24 anos,
ao colidir a motocicleta que conduzia com um caminhão. O acidente aconteceu na passagem
sob a Ponte Dr. Murilo César,
que liga o Aterrado ao Niterói
pela Avenida Lucas Evangelista.
De acordo com o Hospital São
João Batista, o estado de saúde de Jéssica é grave.
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Protesto cobra conclusão do Hospital Regional
Pelo menos 15 pessoas se
dirigiram na manhã de segunda-feira (dia 24) até às margens da Rodovia Presidente
Dutra, na altura do bairro Roma
I, para protestar contra a paralisação da obra de construção
do Hospital Regional Zilda
Arns. Durante o período eleitoral, o então candidato a reeleição Antônio Francisco Neto
(PMDB) chegou a afirmar que
a unidade poderia ser concluída dois meses antes do prazo
estabelecido, que seria outubro de 2012. Foi garantido ainda que o início do funcionamento deveria ocorrer até o
fim do primeiro semestre de
2013. Porém, nenhuma das
duas promessas até hoje foram cumpridas.
Indignados com as falsas
promessas do governo municipal, populares estenderam faixas na cerca do entorno do
Hospital Regional e em um elevado que corta a Via Dutra.
“Vergonha. Nosso dinheiro sen-

do jogado fora”, dizia uma das
faixas. Relator da Comissão
Permanente de Saúde da Câmara, o vereador Baltazar
(PRB), marcou presença no
protesto. “Não dá para ficar
apenas sonhando, é preciso
acordar e agir, senão fica igual
à Rodovia do Contorno. Devemos cobrar a conclusão imediata, pois o estado já cumpriu
a sua parte liberando verbas
mais que suficientes para
isso. A responsabilidade agora é da prefeitura”, afirmou o
parlamentar.
Mais verbas
Conforme a coluna Ferrinhos da edição 182 do Folha
do Aço noticiou, informações
oficiais dão conta que as obras
do Hospital Regional serão retomadas após o governo do
estado liberar uma nova verba,
dessa vez de R$ 9 milhões.
Vale lembrar, que o projeto inicial foi orçado em R$ 49 mi-

lhões, mas por erros no dimensionamento do projeto, a prefeitura de Volta Redonda pediu
mais verba para resolver a situação. Com todo dinheiro liberado pelo estado, a obra já
chega à casa dos R$ 68 milhões, ou seja, cerca de 40%
mais cara do que foi divulgada
pelo prefeito cassado Neto.
Os trabalhos de infraestrutura do Hospital Regional
foram iniciados no dia 25 de
abril de 2011. A previsão inicial da prefeitura para entregar o hospital era de 18 meses. Em outubro do ano passado, o governo do estado firmou convênio com a prefeitura de Volta Redonda, no
âmbito do programa Somando Forças, da secretaria estadual de Obras, para a conclusão das obras. As intervenções foram orçadas em
R$ 18,7 milhões, sendo R$
17,8 milhões do estado e R$
935,9 mil de contrapartida do
município.

Manifestantes colocaram faixas ao redor do Hospital

Baltazar: “A responsabilidade agora é da prefeitura”

Neto anuncia pela terceira vez convênio
para concluir construção da ETE Correios
Com a popularidade em baixa, sendo inclusive alvo de vaias durante evento carnavalesco
na Vila Santa Cecília, o prefeito
cassado Antônio Francisco Neto
(PMDB) busca a todo custo
melhorar a sua imagem junto ao
eleitorado. Uma das últimas tentativas ocorreu na terça-feira (dia
25), durante a visita do secretário estadual do Ambiente, Índio
da Costa. O anúncio da liberação de R$ 44 milhões para o
município, sendo R$ 23 milhões
para a conclusão das obras da
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) dos Correios, seria
uma boa oportunidade para tentar melhorar o conceito do peemedebista.
O tiro, porém, mais uma vez
saiu pela culatra. É que ao invés de receber elogios, o governo municipal novamente se
transformou em motivo de chacota. Explicasse. É que essa foi
a terceira vez, no espaço de seis
meses, que o mesmo investimento é anunciado para a cidade. Para piorar, a construção dos
dois quilômetros de rede coletora de esgoto e de duas elevató-

Obra da ETE Correios está atrasada

rias na Vila está atrasada há
pelo menos seis meses.
O primeiro anúncio ocorreu
no dia 18 de setembro de 2013,
quando o então secretário do
Ambiente Carlos Minc esteve
em Volta Redonda para anunciar o convênio. Na oportunidade, Minc destacou que as verbas são importantes, pois com
esse aporte aproximadamente
50% do esgoto residencial municipal que é despejado no Rio
Paraíba do Sul, o mais impor-

tante do estado, beneficiando
cerca de 127 mil pessoas.
Exatos 76 dias depois,
mais precisamente no dia 3 de
dezembro, Minc e Neto voltaram a se reunir. Dessa vez o
encontro aconteceu na sede de
secretaria estadual do Ambiente, no Rio de Janeiro, quando foi
assinado o convênio. Na oportunidade, foi revelado que do
pacote de obras, R$ 44 milhões
são provenientes do Fundo Estadual de Conservação Ambien-

tal e Desenvolvimento Urbano
(Fecam) e R$ 1,3 milhão da
contrapartida municipal. “A parceria é antiga e abrange várias
áreas de atuação, desde poluição industrial à educação ambiental”, disse Minc.
O prefeito cassado também
ressaltou a importância das
obras de saneamento para a
população e para o Rio Paraíba do Sul. “Somos muito gratos ao governo do estado e,
em especial, ao secretário
Carlos Minc pelos investimentos em Volta Redonda. Investir em saneamento é investir na
melhoria da qualidade de vida
da população. As obras beneficiarão praticamente a metade
da população da nossa cidade, o que demonstra, também,
como é importante estabelecer
parcerias”, afirmou.
Agora, 112 dias após o último anúncio, foi a vez do atual
secretário, Índio da Costa fazer
o mesmo anúncio. A visita teve
início às 9h30min com uma cerimônia na quadra de esportes
do bairro Siderópolis, que contou com a presença do prefeito

cassado Neto, do vice-prefeito
cassado Carlos Roberto Paiva,
do subsecretário de estado do
Ambiente, Carlos Portinho, do
diretor-presidente do Saae-VR,
Paulo Cézar de Souza, além do
deputado estadual Nelson Gonçalves (PSL). “Sem essa parceria seria impossível avançar no
nosso município. Essas parcerias mostram que existem pessoas que tem compromisso
com o dinheiro público, e o secretario do ambiente é um deles”, disse o prefeito.
Resta saber quando será a
próxima vez que o mesmo convênio será anunciado em verso
e prosa pelo governo Neto sem
que as obras sejam realmente
concluídas. Só mais um detalhe: o secretário estadual do
Ambiente, Índio da Costa, está
prestes a deixar a pasta, já
que ele concorrerá para deputado federal pelo PSD. Ou
seja, a “novidade” da liberação
de R$ 44 milhões para obras
da conclusão da ETE dos Correios muito provavelmente será
feita por um novo representante da pasta.
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Procurador da República afirma existir provas
robustas sobre desvio de verba na GID da Saúde
Buscando mais informações sobre o andamento da
investigação sobre o desvio de
verba na secretaria de Saúde
de Volta Redonda, o deputado
federal Jorge de Oliveira, o Zoinho (PR), esteve na segundafeira (dia 24) reunido com o procurador da República Eduardo
Ribeiro Gomes El-Hage. O parlamentar não esconde a sua
preocupação com a demora na
apuração da fraude, que pode
ter desviado mais de R$ 900
mil dos cofres públicos.
O procurador do Ministério
Público Federal explicou que
para não haver duplicidade no
inquérito, o caso está nas
mãos da Polícia Federal, que
tem maior estrutura. “Para não
ficarmos tomando depoimento
em duplicidade, decidimos deixar a cargo da Polícia Federal,
e com base no que eles concluírem no inquérito policial,
nós vamos entrar com a ação
penal e ação civil pública de
improbidade. Mas há tantas
provas robustas que acho que
esse será o desfecho”, informou El-Hage.
A última informação repassada ao procurador da República ocorreu em dezembro do
ano passado. Na oportunidade,
a PF havia solicitado ao secretário municipal de Administra-

COMUNICADO
Marcus Rodolpho
Spis comunica que foi esquecido em um carrinho
de compras Supermercado Royal, no bairro Aterrado, no dia 25/03/14 (terça-feira), por volta das
18h45min, uma bolsa de
couro marrom, contendo
um notebook, um chaveiro
com diversas chaves e vários recibos médicos dentro de uma pasta amarela
de PVC. Quem achar, favor entrar em contato com
URGÊNCIA pelo telefone
(24) 7834-7489.

Zoinho e procurador federal conversaram sobre o processo da GID

ção, Carlos Macedo, que a prefeitura apresentasse a listagem
com os nomes dos funcionários que receberam a gratificação em duplicidade. “Pode ser
que a lista já esteja com a Polícia Federal e não tenha sido
encaminhada uma cópia para
nós, pois eles tinham um prazo de 60 dias. Vou até reiterar
para saber o que foi feito”, disse o procurador.
Apesar da investigação correr em segredo de Justiça, o
deputado Zoinho não descarta
a possibilidade de agendar
uma audiência nos próximos
dias com o delegado federal
Pedro Paulo Simão da Rocha,
que é o responsável pelo caso.
“O valor do desvio é muito alto,
e esse dinheiro deveria ser utilizado para incentivar os funcionários da Saúde, que trabalham
em uma área crítica da cidade.
Espero que o caso seja esclarecido o mais rápido possível”,
disse o deputado.
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Rogério Loureiro tira licença do Voltaço e planeja pré-candidatura à Alerj
Nas eleições municipais de 2012, o
presidente do Volta Redonda Futebol
Clube, Rogério Loureiro, concorreu pela
primeira vez a um cargo político. Como
candidato a vice-prefeito, colaborou para
que a chapa liderada pelo deputado federal Jorge de Oliveira, o Zoinho (PR),
chegasse ao segundo turno e angariasse cerca de 80 mil votos. Dois anos após
essa primeira experiência, o empresário
do ramo de transportes pretende novamente ir às ruas para buscar votos. Dessa vez, porém, o objetivo é se eleger deputado estadual pelo PPS.
Por conta desse novo objetivo, Rogério Loureiro anunciou na última semana
que vai se licenciar da presidência do clube, segundo ele, para “não misturar atividade político-partidária com o Voltaço”. Em
entrevista à Folha do Aço, o empresário
faz um balanço da sua gestão à frente do
seu time de coração. Tendo os números a seu favor, Loureiro celebra os
resultados em termos esportivos
e destaca também pontos que
considera relevante de sua administração, como o fato do
clube ter sanado antigas dívidas, além de estar com as finanças em dia.
O trabalho desenvolvido
nas divisões de base do Voltaço e os projetos sociais do
clube foram outros pontos
destacados por Loureiro.
“Estamos vivendo um momento de maturidade no clube, com fortalecimento da
base e fortes investimentos
em projetos sociais. Temos
um clube ativo e participante na
sociedade”, afirmou. Confira a entrevista.

“Estamos vivendo
um momento de
maturidade no
clube, com
fortalecimento
da base e fortes
investimentos em
projetos sociais”
Rogério Loureiro

Folha do Aço – O senhor decidiu se
licenciar da presidência do Voltaço
para disputar as próximas eleições.
Há vários casos de dirigentes esportivos que continuam nos cargos mesmo durante a campanha eleitoral e
parece não ter problema quanto a
isso. Por que o senhor decidiu se
afastar?
Rogério Loureiro: Independente da
questão legal, que é controversa, temos
que levar em consideração o ponto de
vista ético. Não quero misturar atividade
político-partidária com o Voltaço, que é
uma grande paixão minha.
FA – A dobradinha das eleições de
2012, Zoinho-Rogério, continua em
2014?
RL: Em primeiro lugar, até o momento
não sou candidato a nada. Deixei a presidência do Voltaço por uma questão de
prazos. Uma possível candidatura precisa ser aprovada pela convenção do partido e, só então, poderei ser candidato.
Quanto a parceria com o Zoinho, temos
esse compromisso de continuarmos
nossa caminhada política.
FA – Por que decidiu novamente
participar do processo eleitoral?
RL: Observo um grande desejo de renovação na cidade desde as eleições passadas quando todos apostavam que a
eleição seria decidida em primeiro turno
e levamos para o segundo turno. Em
2013 esse sentimento de renovação,
com manifestações em todo o Brasil,
também encontrou eco em Volta
Redonda. As pessoas querem nomes novos, ideias
novas, representantes
de fato comprometidos com a população e não com as
próprias carreiras, pessoas
éticas, pessoas que não
precisem da
política como
meio
de
vida.

FA – Quais serão suas bandeiras?
RL: Estamos discutindo internamente
no partido, mas há três assuntos que
acredito que não estão tendo a atenção
necessária do poder público: desenvolvimento econômico, transporte e esporte. Diante disso, acho que em primeiro
lugar temos que buscar um trabalho de
mais união entre os deputados, prefeitos, governo do estado, governo federal,
o empresariado e a sociedade organizada para trazer mais investimentos
para a nossa região. Tenho uma preocupação muito grande com a questão
do emprego e da qualificação profissional, que são questões que, sob o meu
ponto de vista, caminham lado a lado. A
cidade, a região e o estado precisam
de investimentos em mobilidade urbana, temos que encarar o esporte como
fator de desenvolvimento econômico e
social e fazer um planejamento de um
crescimento sustentável com metas a
serem atingidas.
FA – Você se licencia da presidência
do clube no momento em que completa 10 anos à frente do Voltaço.
Que balanço faz desse período?
RL: Eu divido este período em fases. O
primeiro momento quando assumimos e
pegamos um clube afundado em dívidas,
que foram feitas ao longo do tempo por
administrações que foram irresponsáveis
no aspecto administrativo-financeiro. Organizamos as contas, sanamos as dívidas e começamos a investir numa melhor infraestrutura. Estamos vivendo um
momento de maturidade no clube, com
fortalecimento da base, e fortes investimentos em projetos sociais. Temos um
clube ativo e participante na sociedade.
FA – Os críticos do Voltaço dizem
que apesar disso, o clube não consegue bons resultados em campo...
RL: Contesto de forma veemente esta
afirmação, senão vejamos: com a nossa
campanha no Estadual esse ano, o Voltaço assegurou a sua décima primeira
participação seguida no Estadual do
Rio. Com isso, estamos novamente derrubando nosso próprio recorde de permanência na elite. Antes da nossa ges-

tão, o Voltaço nunca havia participado
de mais de sete edições consecutivas.
Foi na nossa gestão que o Voltaço conquistou seu título mais importante no futebol, a Taça Guanabara de 2005. A Federação do Rio divulgou um ranking que
comprova nossa regularidade. Entre
2005 e 2014, dez campeonatos, o Voltaço está na sexta posição, com 180 pontos, dois a menos que o Madureira. À
nossa frente estão apenas Flamengo,
Botafogo, Fluminense e Vasco. Participamos neste período também de quatro
Copas do Brasil e de quatro semifinais
do Estadual. Portanto, eu defendo que
as pessoas tenham direito a criticar, opinar e procuro ouvir e analisar tudo, para
melhorar o clube, mas procuro fazer um
filtro entre aqueles que fazem críticas
construtivas e são pessoas independentes, geralmente apaixonadas pelo Voltaço, e outras pessoas que fazem críticas
motivadas apenas por interesses pessoais. Esse segundo grupo, em grande
maioria, é ligado às administrações anteriores do Voltaço e torcem contra apenas por questões políticas.
FA – Durante a sua gestão, foi firmado patrocínio da CSN ao Voltaço. O
que representa isso para o clube?
RL: Durante muito tempo várias administrações do Voltaço tentaram o apoio
da CSN para o clube, mas não obtiveram sucesso. E o que faziam? Criticavam a empresa e a culpavam por não
apoiar o esporte. O que nós fizemos foi
buscar o diálogo, a conversa que é sempre melhor que a briga. Hoje a divisão de
base é patrocinada pela CSN a partir de
um projeto que desenvolvemos e foi
aprovado pelo Ministério dos Esportes,
por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.
A CSN também está nos ajudando a
participar de torneios internacionais. Em
maio, com o patrocínio da empresa, vamos levar os garotos das divisões de
base para participarem de uma competição na Itália, o 3º Torneio Internacional
da Cidade de Cremona, com times
como Atlético de Madri, Metz, Parma,
Juventus, Internazionale e Atalanta,
além de TSV Munique 1860, da Alemanha, Mônaco, Dragons Kashiva, do Ja-

pão, e Brondby, da Dinamarca. Isso
para os garotos será uma grande experiência esportiva, além de ser também
uma grande oportunidade de vivência
cultural.

Rogério: “Voltaço vem investindo forte nas categorias de base”

FA - Qual o objetivo do clube com os
investimentos nas divisões de base?
RL: Trabalhamos as divisões de base diretamente no clube e também por meio
de núcleos e escolinhas que estão presentes, hoje, em Volta Redonda, Barra
do Piraí e Angra dos Reis. A divisão de
base tem duas missões que se completam. Uma delas, obviamente, é formar jogadores para a equipe principal, revelar
talentos. A outra é propiciar aos jovens
os benefícios do esporte: formação cidadã e saúde. Ao longo dos últimos anos,
revelamos jogadores como Dedé, Glauber, Jonilson, Robinho e agora o Marcelo,
zagueiro que foi destaque no Carioca. Jogamos a Copa Rio e tivemos 11 vitórias
seguidas com mais da metade do time
formado em casa. Do time titular do carioca deste ano, quatro jogadores são formados na base e o investimento vem
crescendo a cada ano. Com os núcleos
do Voltaço nos bairros e com o apoio da
Fundação CSN e o patrocínio da CSN
para as divisões de base, vamos conseguir melhores resultados no futuro.

