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Rio Claro

Aprovada lei que transfere multas de
carros oficiais para motoristas infratores
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FERRINHOS

Novela I
Reprodução da Internet

Outra obra do governo do
prefeito cassado Antônio Francisco Neto (PMDB) que pode
virar novela é a da Clínica Médica, anexa ao Hospital do Retiro. Os serviços foram iniciados em março de 2012 e acaba de ganhar mais um aditivo
de prazo de 300 dias corridos.
Sem comentários.

A empresa GPO, que faz
as obras do Hospital Regional,
teria pedido, além do aditamento de quase R$ 20 milhões, feitos para dar continuidade aos
serviços, mais R$ 10 milhões
como realinhamento da planilha de preços. A construtora foi
orientada a buscar na Justiça
o valor reivindicado.

Custo
Foi apresentado também
outro débito referente à questão do Hospital Regional, uma
divida de mais de R$ 260 mil
com vigias no período que a
obra estava paralisada. A
ideia era dividir o valor entre
todos os 12 municípios envolvidos no consórcio. A maioria
abriu de lona.

Defesa
Alguns presidentes de associação de moradores e
guardas municipais (leia-se
inspetores) estiveram na reunião de quinta-feira (dia 29),
na Câmara de Volta Redonda,
para dar “apoio” à corporação.

julio.folhadoaco@gmail.com • Julio Cesar

No entanto, esses defensores podem dormir tranquilos. O
prefeito cassado já avisou que
não tira o moço de “jeito nenhum”.

A novela Biblioteca Municipal, na Vila, ganhará novos capítulos, pois só agora que a
prefeitura resolveu fazer uma licitação para a aquisição de
móveis para a unidade. O certame está marcado para o dia
18 do próximo mês e o valor
estimado é de R$ 162 mil.

Cabeça
Há quem diga que para diminuir a pressão dos vereadores, o chefe do Palácio 17 de
Julho estaria disposto a “oferecer a cabeça” do diretor da Suser, Paulo Barenco.

O casal Maria Oliveira e Zoinho
comemoram 44 anos de casados

Renata Brum e
Maristela Bassoli

Xingamento
O plenário do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) reverteu por maioria, na sessão de terça-feira (dia 27),
a cassação dos mandatos
de Maércio de Almeida
(esq. na foto) e Norival Garcia (dir. na foto), eleitos prefeito e vice-prefeito de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, em 2012. O Tribunal
também anulou a decisão
que havia tornado ambos
inelegíveis por oito anos.
Eles haviam sido acusados
de suposto abuso de poder
político e uso indevido de
meios de comunicação na
última eleição.
O Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro
(TRE-RJ) havia cassado
Maércio e seu vice por entender que os jornais regionais O Barrense e O Tasquim teriam engrandecido
suas qualidades de candidatos em detrimento dos
adversários. Além disso, o

TRE julgou que Maércio teria
prometido em comício asfaltar
determinadas ruas do município para angariar apoio político
e votos. Ao prover o recurso do
prefeito cassado e seu vice, o
relator, ministro João Otávio de
Noronha, afirmou que, pelos
autos do processo, se extrai
que as edições contestadas
dos jornais O Barrense e o Tasquim não enalteceram a candidatura de Maércio, não ofenderam e deram espaço aos demais candidatos.
“Jornais e outros veículos
impressos podem ter posição
favorável a determinada candidatura, sem que essa atitude
constitua uso indevido dos meios de comunicação, conforme
jurisprudência do TSE”, lembrou o ministro João Otávio de
Noronha, acrescentando que
nas edições dos jornais questionadas não se observa qualquer abuso nesse ponto. O ministro também não acolheu o
argumento dos autores da

ação contra Maércio de
que radialista do Programa
Plantão de Polícia teria feito clara propaganda eleitoral do candidato durante
uma edição do noticiário regional.
O relator também descartou a prática de abuso de
poder político ao ressaltar
que o programa de asfaltamento, supostamente mencionado pelo candidato em
comício, é estadual e já vinha sendo executado antes
mesmo da eleição. Informou
o ministro ainda que, segundo o processo, a testemunha, que teria dito que o
candidato mencionara o programa, não estava no comício. Os ministros Tarcísio
Vieira e Laurita Vaz divergiram do voto do ministro João
Otavio de Noronha por considerar que houve abuso de
poder político e uso indevido dos meios de comunicação em favor de Maércio.

Teve um presidente de associação que chegou a ensaiar xingamentos contra o vereador Maurício Batista (PTN).

• A Boate Appaloosa apresenta no dia 18 de junho, show da
Turma do Pagode.
• A Associação Voluntários
Grupo da Vida promove feijoada beneficente em prol dos
portadores de câncer. As camisetas convites para o evento,
que será realizado no dia 8 de
junho, no Clube Comercial, podem ser adquiridas na sede da
entidade, na Rua Dr. Miguel
Couto, 170 no Jardim Amália.
• Vem aí o Arraia do Clube dos
Funcionários. A tradicional festa julina acontecerá entre os
dias 4 e 6 de julho na da PET.
• A Festa Ploc especial do Dia
dos Namorados será com a
dupla Eliton & André e a banda Enfoco. O evento está marcado para o dia 14 de junho,
no Clube Náutico.
• O encerramento do projeto
social “Copa do Mundo 2014”,
realizado na Escola Municipal
Luiz Marinho Vidal, em Piraí,
será no dia 11 de junho. Nos

• Neste sábado
(dia 31) tem show
da dupla Cesar
Menotti & Fabiano
na festa do
25º aniversário
de Itatiaia. No
domingo será a vez
de Victor & Léo.
• Dia 7 de junho,
no Cana Café ,
Seu Cuca lança a
sua nova turnê.
últimos meses os alunos tiveram a oportunidade de conhecer as sedes do Voltaço, Vasco e Botafogo, além de participarem de palestras com os
ex-jogadores Edmundo, Roberto Dinamite e Bebeto.

Aviso
O presidente da Casa Legislativa, Washington Granato (PDT) foi curto e grosso:
“Não foi admitir que venham
aqui mexer com os vereadores. Quem quiser, pode tentar”, disparou.

Negociação
O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil encaminhou a pauta de reivindicações do Sinduscon, o sindicato patronal, para o início das
negociações da campanha salarial deste ano. Além da reposição da inflação, a categoria
quer 15% de ganho real. A intenção é equiparar os ganhos
da construção civil aos índices
conquistados pela convenção
coletiva do setor da construção
pesada, já negociada e aprovada, com data-base em 1º de
fevereiro. A pauta de reivindicações contém 24 itens.
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Nos Embalos

Tranquilo

Novela II

Realinhamento

Na verdade, a questão em
pauta foi o pedido da cabeça
do comandante Luiz Henrique
Barbosa, que não tem a simpatia da maioria dos nobres
parlamentares.
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Fernando Marlos,
Bebeto e o prefeito de
Pinheiral, Arimathéa

Ana Paula e o presidente da Câmara de BM,
vereador Marcelo Borges

Rosane Ferreira

Renata Sales

Alessandro Alves e Márcia Fonseca
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Sub-14 do Voltaço perde na estreia
e encara Munique 1860 nas oitavas
Por André Pinheiro
O Voltaço estreou no 3º Torneio Internacional da Cidade de
Cremona, na Itália, na sextafeira (dia 30). O sub-14 do Tricolor de Aço enfrentou os times do Metz, da França, e
Sassauolo, da Itália, e perdeu
ambos os jogos, por 2 a 0 e 1
a 0, respectivamente. Os jogos
aconteceram no Centro Esportivo Giovanni Arvedi.
De acordo com os resultados e o sorteio após as rodadas, o Volta Redonda irá encarar o Munique 1860 nas oitavasde-final. O confronto está mar-

cado para este sábado (dia
31), às 6 horas (horário de Brasília), no mesmo local.
O 3º Torneio Internacional
de Cremona acontece entre
os dias 30 de maio e 1º de
junho, na cidade de Cremona,
na Itália. A competição, destinada a garotos nascidos entre os anos 2000 e 2001, conta com a participação de
grandes clubes do cenário
esportivo mundial, como Juventus, Inter de Milão, Parma
e Atlético de Madrid. É a primeira experiência internacional do Voltaço, único representante brasileiro no torneio.

Resende ganha núcleo do Voltaço
O Voltaço inaugurou mais
um núcleo. A nova extensão
do Tricolor de Aço, fruto de
uma parceria com o clube
Flamenguinho F.C, funcionará no campo do bairro Fazenda da Barra II, em Resende,
e atenderá cerca de 80 jovens
com idades entre cinco e 17
anos da comunidade gratuitamente. As aulas serão ministradas pelo professor Marco
Antônio Rodrigues, o Merica,
às quartas e sextas-feiras.
Também haverá turmas de futebol feminino.
De acordo com Merica, que
trabalha como treinador há pelo
menos 30 anos, a proposta é
formar cidadãos e buscar talentos. “Projetos sociais como
esse ajudam muito a inibir a vi-

olência. Vamos falar com os
garotos o quanto é importante
viver na paz, longe das drogas
e o esporte será o caminho.
Além disso, nós e os responsáveis pelo projeto observaremos e lapidaremos os jovens
mais talentosos, que poderão
ser encaminhados para as categorias de base do Voltaço”,
afirmou o técnico.
Osmar Nonato estava ansioso para levar o filho Osmar
William, de 11 anos, para iniciar as aulas no núcleo. “Meu
filho está bem empolgado
com a escolinha. Espero que
ele seja um grande zagueiro
do Volta Redonda no futuro. É
o sonho dele e o meu também. Até exigi dele que fosse mais firme na escola e ele

O curso de Design do Unifoa foi apontado pelo Exame
Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enad) como o
melhor do estado do Rio de
Janeiro. O curso, ficou ainda
em terceiro lugar no Sudeste e
em décimo segundo no país,
está entre os três melhores
colocados entre os que funcionam em Centros Universitários. Um dos itens de maior
pontuação no CPC, que faz
parte do processo de avaliação
do Enade, foi o alto percentual
de professores mestres e doutores. Ou seja, 100% dos professores possuem titulação
em nível stricto sensu.

Saae

Jovens do Voltaço participam do 3º Torneio Internacional de Cremona

melhorou bastante. O Voltaço
é um clube de destaque nacional e será um bom caminho de crescimento para meu
filho”, resumiu Osmar.
O Núcleo Resende é o
nono “filho” do projeto Voltaço
nos Bairros, que tem o objetivo de levar o clube até a comunidade, incentivando a prática esportiva e descobrindo
talentos. Além desse, o Tricolor de Aço mantém escolinhas
no bairro Roma II, Clube dos
Funcionários da CSN e Recreio do Trabalhador, em Volta Redonda; nos distritos de
Dorândia e Califórnia, em Barra do Piraí; no bairro Monsuaba, em Angra dos Reis, na Vila
Maia, em Itatiaia; e no bairro do
Varjão, em Piraí.

Vôlei renova com
cinco jogadores
O Voltaço Vôlei acertou a
renovação de contrato de cinco jogadores. Os centrais
Mudo e Brunão, o líbero Daniel, o oposto Léozão e o levantador Julio prolongaram seu vínculo com o clube para a temporada 2014/15. “Estamos nos
preparando para montar um
elenco competitivo para esta
temporada e começamos renovando com atletas que vem se
destacando há algum tempo
pelo clube”, disse o gerente da
equipe, Eduardo Fernandes.
A temporada 14/15 começa
no mês de julho, quando o Voltaço inicia sua participação no
Campeonato Estadual. Em seguida, a equipe tem pela frente a Superliga. Será a sexta
participação consecutiva da
equipe na principal competição
do calendário nacional do vôlei.
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O juiz da 1a Vara Cível de
Barra Mansa concedeu liminar favorável à prefeitura no
processo que o governo municipal move para desapropriação do imóvel do Saae, na
Rua da Imprensa, no bairro
Ano Bom. Na sexta-feira (dia
30), o Oficial de Justiça entregou ao prefeito Jonas Marins
(PCdoB) o mandado judicial
de imissão provisória de posse. O documento concede ao
município a posse do imóvel
enquanto tramita o processo
judicial.

Prisão
A Guarda Municipal de
Barra Mansa prendeu, na
tarde de sexta-feira (dia 30),
dois suspeitos por terem
assaltado um supermercado

no bairro Saudade. Outros
três menores foram apreendidos. De acordo com o comandante da guarda, Mílson
Brandão André, que estava
na operação, os homens foram presos em flagrante durante a fuga, junto com os
menores, que também estavam no veículo. Foram encontrados no interior do automóvel, R$ 700 em dinheiro, uma touca ninja, duas
pistolas de brinquedo e três
celulares. Os suspeitos foram levados à 90ª DP.

Acordo I
O Sicomércio (Sindicato
do Comércio Varejista) e o
Sindicato dos Empregados
do Comércio de Barra Mansa
assinaram na sexta-feira (dia
30), a Convenção Coletiva
para o período de dois anos,
retroativo a 1º de maio de
2014 e válido até 30 de abril
de 2016. O documento foi
aprovado pelas empresas
que integram a categoria em
assembleia realizada na noite de quinta-feira (dia 29), na
sede do Sicomércio.

Acordo II
O piso normativo para os
comerciários que exercem as
funções de vendedor, balconista e operador de caixa foi
fixado em R$ 903. Já para os
demais empregados, entre
eles ajudante, assistente, servente, contínuo, mensageiro,
auxiliar de escritório, auxiliar
de serviços gerais, trabalha-

dores de pet shop e de agropecuária, o piso fixado é de
R$ 873. Nos primeiros seis
meses do contrato de trabalho, no entanto, o piso é de
R$ 873, independente da função que o comerciário exerça.

Estado
e
cultura

Conversa I
O presidente da Câmara
de Volta Redonda, Washington Granato (PDT), se reuniu
no último dia 28 com o prefeito cassado Neto, para discutir algumas questões que
vêm desgastando a relação
entre os integrantes dos dois
poderes. O encontro ocorreu
após alguns episódios envolvendo a atual gestão da
Guarda Municipal, e outras
questões, como as recentes
alterações na organização da
Feira Livre.

Conversa II
Granato afirmou que o
bate-papo com Neto foi bastante proveitoso, e adiantou
que foi a primeira de muitas.
O parlamentar contou ainda
que o chefe do Executivo de
Volta Redonda se mostrou
disposto a escutar as reivindicações das partes envolvidas.
Sobre as mudanças na Feira
Livre, o presidente da Câmara
disse que ser a favor do horário de funcionamento, alterado
recentemente. Segundo ele,
“não é justo que os moradores dos bairros, que recebem
a feira, sejam prejudicados
com a demora na desmontagem das barracas”.
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Por Adelson Vidal Alves
As chamadas políticas
públicas de cultura existem para proteger a produção cultural contra a lógica de lucro do mercado.
Ao Estado cabe o dever de
impedir que artistas abandonem sua autonomia criadora para sobreviverem,
sendo obrigados a se curvarem às diretrizes comerciais. Para isso, é necessário que os governos garantam minimamente a
condição material de produção livre de cultura, não
só financiando espaços
permanentes de cultura,
mas também fomentando a
criatividade artística, sobretudo, nas periferias.
O problema é que as
políticas de governo dão
muito mais atenção ao aspecto de inclusão social e
de desenvolvimento que a
cultura pode produzir, do
que fazer desta, produto livre da criatividade de seus
fazedores. Uma Secretaria
de Cultura, por exemplo,
não deveria preocupar-se
em criar cursos de violões
para salvar o jovem da criminalidade, para isto existem outras pastas. Não deveria, ainda, premiar o “empreendedorismo cultural”, a
chamada “economia criativa”, como se a cultura tivesse a obrigação de alavancar o desenvolvimento. A
contribuição da cultura para
a inclusão e o desenvolvimento econômico devem
ser efeitos e não metas.
Pesa contra, ainda, que
poucos governantes se in-

teressem pelo investimento
em cultura, não é a toa que
o Ministério da Cultura e a
maioria das Secretarias de
Cultura do país têm os menores orçamentos. Incentivar produção cultural quase
sempre não vira voto. Cabe
então à sociedade civil o
papel de manter vivos lugares coletivos de produção
cultural. Os que sobrevivem, entretanto, são apenas os que pertencem ao
terceiro setor. Volta Redonda já tentou várias vezes,
por sua sociedade civil,
abrir espaços culturais,
mas quando não fracassam, por conta do alto preço de manutenção e pela
burocracia das leis brasileiras, são cooptados pelo
mercado, sendo profundamente descaracterizados.
O desafio de uma política de Estado para a cultura é exatamente o de
manter de pé saraus, bibliotecas, centros culturais
etc. Financiando, incentivando e garantindo o acesso dos grupos mais pobres
ao direito de fazer cultura
conforme sua escolha e
aptidão. Deve, ainda, trabalhar no fortalecimento do
debate de ideias, na construção de fóruns, seminários e centro de pesquisas,
assim como locais de permanência da memória. Tarefa difícil, porque a conversão de cultura unicamente
em entretenimento tem
sido, em geral, o comportamento do poder público.
* Adelson Vidal Alves é
professor de História
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Laudo pericial realizado na CSN pela Delegacia de
Proteção ao Meio Ambiente deve sair em 30 dias
Desde os primeiros dias do
mês de maio a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) tem
sido alvo constante das autoridades do Meio Ambiente. A
preocupação aumentou quando em vistorias realizadas nos
dias 8 e 9, pela superintendência Regional do Médio Paraíba do Instituto Estadual do
Ambiente (Inea), e no dia 14,
pelo setor de licenciamento,
foi constatado o desligamento do sistema de controle, que
regula as emissões conforme
os níveis permitidos pela legislação, o que configura descumprimento dos termos da licença ambiental.
Seis dias após a fiscalização, o Inea anunciou que interditou a sinterização 4 da
CSN e multou a companhia
em R$ 3 milhões pela emissão de material particulado

pela unidade, conforme publicou a Folha do Aço com exclusividade na edição 188. A
unidade é uma das três existentes na siderúrgica, responsáveis pela produção de sínter,
um material utilizado na fabricação do aço. A Superintendência Regional do Médio Paraíba
do Inea recebeu várias reclamações de moradores sobre o
pó que vinha se acumulando
nas proximidades da usina.
Para fechar o mês de
maio cinzento para os lados
da empresa de propriedade
do empresário Benjamin
Steinbruch, na terça-feira (dia
27), a Delegacia de Proteção
ao Meio Ambiente (DPMA)
realizou uma vistoria no interior da Usina Presidente Vargas (UPV). A informação foi
confirmada pela assessoria
de imprensa da Polícia Civil.

A perícia na fábrica da CSN,
de acordo com nota da polícia, foi “para verificar um vazamento em uma linha de
produção”. Ainda segundo a
especializada, está sendo
apurado eventual crime ambiental. Não há informações de
detidos. “Os laudos periciais
têm prazo de 15 a 30 dias de
conclusão”, informou por meio
de nota a DPMA. Para o retorno do funcionamento da
unidade, a CSN terá que retomar o sistema de controle
e promover a limpeza adequada das instalações.
Nota da redação:

Alvo de reclamações da população,
CSN é multada em R$ 3 milhões

Procurada pela reportagem
da Folha do Aço, a assessoria de imprensa da CSN disse
que não vai se pronunciar sobre o assunto.

Assembleia da APCBS discutirá alterações no estatuto do fundo
A Associação de Participantes da CBS (APCBS),
que é um fundo de empregados da CSN, convocou uma
assembleia para a próxima
quarta-feira (dia 4), na tentativa de frear as ações do Conselho Deliberativo da entidade. A reunião está marcada
para as 15h, na subsede do
Sindicato dos Metalúrgicos
do Sul Fluminense, no Retiro. A informação foi repassada em entrevista coletiva realizada na sede do sindicato
dos Metalúrgicos, na manhã
de sexta-feira (dia 30).
Segundo o vice-presidente
da APCBS, Aureo Braga, algumas alterações propostas
pelo Conselho Deliberativo
podem causar prejuízos aos
participantes do fundo. “Nossa preocupação é que foram
tomadas medidas que propõe
alteração do estatuto da entidade, por exemplo, prorro-

Sindicato dos Metalúrgicos apoia movimento da associação

gando o mandato dos conselheiros em dois anos, alterando a regra dos empréstimos
etc”, disse Braga, completando: “Por exemplo, um participante de 70 anos, segundo
o que eles querem fazer, só
poderá pegar um empréstimo
e se ele tiver 90 anos a situação é ainda pior, pois o participante vai ter que pagar 26%
do valor do empréstimo para

um fundo de quitação em
caso de morte, um absurdo”,
exemplificou.
O movimento ganhou o
apoio do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Renato Soares, e do vice-presidente, Silvio Campos, que já
fez parte do Conselho da
CBS. “São alterações que foram feitas por um conselho
que não representa os parti-

cipantes, pois foi eleito por
meio de procuração. É importante que os participantes do
fundo fiquem atentos, pois
podem acabar ficando com o
prejuízo, pois hoje, no Conselho só há pessoas ligadas
aos interesses da CSN e não
dos trabalhadores. Por isso,
estamos juntos com a associação nesse movimento,
pois os participantes são tra-

balhadores e isso pode causar prejuízos ao bolso de todos que têm seu dinheiro no
fundo”, analisou o atual presidente do sindicato.
O conselheiro da APCBS
Carlos Eduardo Brito revelou
que foi encaminhada uma
denúncia à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar (Previc), que
é uma autarquia vinculada
ao Ministério da Previdência
Social, responsável por fiscalizar as atividades das entidades fechadas de previdência complementar (fundos de pensão) e aguarda a
análise. “Nós resolvemos
encaminhar os pontos para
a Previc, pois não concordamos com o que está sendo
proposto e entendemos que
poderá lesar os participantes. Esperamos que seja
analisado o mais rápido
possível”, disse Brito.
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POLÍCIA
Apreendidas
Pela PM, 129 sacolés de
cocaína e três trouxinhas de
maconha durante uma operação no Monte Castelo. A ação
foi realizada pelos PMs Renato Marins e Anderson Batista,
que estavam em ronda, num
terreno entre as ruas Um e
Ghandi. Dois suspeitos foram
conduzidos à delegacia, um
deles foi liberado. Já Leandro
Camilo Marques, 32 anos, morador do Morro do Cruzeiro,
em Pinheiral, que vai responder por tráfico de drogas. Ele
já tem outras três passagens
pela polícia por lesão corporal
e violência domestica.

Furtado

va colocando as compras no
veículo quando foi rendida por
um homem que se aproximou
e levantou a camisa, mostrando que tinha uma arma na cintura. O criminoso então exigiu
que Simone deixasse a chave
no banco, assim como seus
pertences, e saísse do carro.
O bandido fugiu com o carro
em direção ao Açude. A polícia
investiga o assalto e, com a
ajuda de uma câmera, já sabe
que o ladrão tinha a cobertura
de um comparsa que estava
num Peugeot. Foram levados
ainda todos os documentos de
Simone, cartões bancários e
talão de cheques.

Feridos

Uma TV do Restaurante
Varandão, na Rua Major Agui-

Dois jovens que estavam
em um moto, que colidiu com

ar, no Centro. Falando ao celular, como se estivesse conversando com o dono do estabelecimento, um homem con-

um carro. O acidente aconteceu no entroncamento da
Avenida dos Trabalhadores

venceu um garçom de 49
anos a lhe entregar o aparelho, afirmando que o eletrodoméstico seria consertado. O
garçom entregou a TV ao desconhecido. Só depois descobriu que se tratava de um golpe, quando ficou sabendo que
o aparelho não tinha defeito
nenhum.

Roubado
Agile prata, 2011, placa
LQC 5063 , pertencente a Simone Carla da Silva Procópio
Souza, 38 anos. Ela saiu de
um supermercado no bairro
Retiro, com várias sacolas de
compras e ao chegar próximo
ao veículo, acionou o alarme e
destravou as portas. Ela esta-

com a Rua 33, na Vila, onde
há um sinal de trânsito. As vítimas sofreram escoriações e
foram atendidas no Hospital
São João Batista. Eles já foram liberados.

Atropelado

Baleado

Um homem identificado
apenas como Luiz Carlos, 42
anos, na Avenida Paulo Erlei

O agente da Polícia Civil
Alexandre Gonçalves de
Carvalho, o Pezão, 52 anos,

Alves Abrantes, a Estrada
Volta Redonda-Pinheiral, em

que já trabalhou em várias
delegacias da região, entre

Três Poços. A vítima foi socorrida pelo Samu e levada ao
Hospital São João Batista. De
acordo com o hospital, ele

as quais Volta Redonda e
Barra Mansa. A tentativa de
assalto aconteceu na RJ145, estrada que liga Valen-

não sofreu ferimentos graves,
mas segue internado. O ho-

ça a Barra do Piraí. Ele foi
atingido no abdome quando

mem atropelado não soube informar por qual veículo foi atingido, mas disse que o motorista fugiu do local sem lhe

dirigia seu próprio carro pela
rodovia. O autor do disparo
estava em outro veículo junto com dois homens. Eles

prestar socorro.

tentaram dar uma fechada

no veículo dirigido pelo
agente, que teria reagido.
Com o policial já ferido, um
dos bandidos chegou a roubar outro carro para fugir.
Ele chegou a ser perseguido
por PMs, mas conseguiu fugir por um matagal depois
de abandonar o veículo.
Mesmo ferido, Pezão conseguiu dirigir até o Hospital
Escola de Valença, onde
permanece internado, em
estado regular. O policial
mora em Valença e atualmente está lotado na delegacia de Resende.
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Câmara aprova lei transferindo multas de
carros oficiais para motoristas infratores
Por 6 votos a 2 (além de
duas ausências), a Câmara de
Vereadores de Rio Claro apro-

tes da décima parte dos vencimentos do cargo do servidor. O projeto determina ain-

Caminhada

vou na sessão de segunda-feira (dia 26), a mensagem enca-

da, que caso o servidor se
abstenha de recolher o valor

minhada pelo Poder Executivo
transferindo o pagamento das
multas de trânsito da frota de
carros oficiais para os motoris-

do seu débito no prazo fixado, a secretaria municipal de
Administração promoverá o
pagamento da multa e enca-

tas servidores infratores. Os
únicos a votarem contrários ao

minhará solicitação ao responsável pelo departamento

projeto foram os vereadores
José Osmar (PR) E Adilson Figueiredo, o Tejo (PPL).
De acordo com a nova lei,

pessoal para que este providencie o desconto na folha
de pagamento do mesmo.
Vale ressaltar, que o moto-

o pagamento das multas
será feito mediante presta-

rista responsável pela suposta infração terá direito a pro-

ções mensais não exceden-

videnciar defesa prévia.

A Coordenação de Saúde
de Integração Mental e Social de Rio Claro promove entre os dias 3 e 5 de junho a
“Caminhada de Prevenção ao
Uso das Drogas”. A atividade
física será realizada em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Segurança
com Cidadania do Médio Paraíba Sul Fluminense e o Ministério da Justiça.
No dia 3 de junho, a caminhada será realizada em
Lídice, indo até a Escola Municipal Aureliano Portugal.
No dia seguinte, a saída está
marcada para a Academia
da Saúde indo em direção a
Praça Fagundes Varela. E
no dia 5, será a vez de Passa Três receber a caminhada, que irá até a Escola Estadual Alfredo Pujol. Nos três
dias a concentração está
marcada sempre para as 9
horas. “A participação da população é muito importante
para que todos estejam envolvidos nessa campanha de
conscientização do mal que
o uso das drogas pode fazer”, destacou o prefeito
Raul Machado.

Projeto do prefeito Raul Machado
ganhou adesão popular

Central Hidrelétrica começa a ser
construída em Rio Claro nos próximos dias
O prefeito de Rio Claro,
Raul Machado (PSD), anunciou na última semana a
construção da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Fazenda Santana, que ficará localizada no Rio do Braço, entre as localidades de Santana e Róla. As obras, que serão executadas pela empresa Valle Sul Energia S/A,
estão previstas para serem
iniciadas a partir da primeira
semana do mês de junho. A
previsão é que a hidrelétrica
comece a operar em dois
anos. “Estamos muito satisfeitos, pois serão gerados
250 empregos diretos no período de obras, o que é uma
conquista para o município”,
comemorou Dr. Raul.
A PCH Fazenda Santana
é uma Pequena Central Hidrelétrica a fio d’água, ou
seja; não maneja o rio. Com
potência instalada de 9,6

MW, tem como base o pequeno porte e baixo potencial de gerar impactos ao meio
ambiente. O empreendimento possui Licença de Instalação sob o número IN023154
expedida pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), com
validade até 14 de maio de
2016. O acesso será feito a
partir da RJ-155, a 13,5 km
de Rio Claro e 7 km de Lídice, pela estrada do Róla, em
uma distância de 5 km.
Inicialmente serão executados serviços de acessos
internos, limpeza de terreno e
escavação. O início das obras
civis está previsto para, no
máximo, outubro de 2014,
período em que haverá a contratação de pessoal para provimento de vagas. Segundo
informações da empresa, os
trabalhos de campo, com
equipes técnicas especializadas já estão em andamento

visando a realização de levantamento, estudo e controle
das informações coletadas.
Dentre tais equipes estão as
de monitoramento de Fauna,
Ictiofauna e Arqueologia.
“Essa obra irá gerar empre-

gos e movimentar a cidade,
inclusive com aumento de tráfego de veículos. Por isso, é
importante que os moradores
fiquem atentos ao circularem
pela estrada do Róla”, disse
o prefeito.
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Câmara de Volta Redonda pode votar pedido
de impeachment de Neto na segunda (dia 2)
uma liminar, o mesmo cometeu crime
administrativo, publicando um decreto
para suspender uma lei. Questionou
sua inconstitucionalidade, o que poderia, em tese, afastar a sua aplicabilidade
até o julgamento pelo Tribunal de Justiça, o que não é, inclusive, o caso”.
Maurício Batista considera que “a
negativa de execução da lei municipal
5.032/14 é uma conduta grave, por
isso a Câmara de Volta Redonda não
pode ficar omissa. Se assim agir será
conivente com a conduta dolosa do
denunciado em não respeitar as leis,
negar a sua execução. É de competência da Câmara de Vereadores tomar todas as providências necessárias, até mesmo as mais drásticas, que
é a cassação do mandato, pois o que
deve prevalecer é a primazia da Cons-

Maurício quer que Neto seja afastado por descumprir a lei

A sessão de segunda-feira (dia 2)
pode colocar o prefeito cassado Antônio
Francisco Neto (PMDB) no paredão.
Está previsto para entrar na pauta de votação neste dia, caso não ocorra nenhuma manobra nos bastidores por parte
da base governista, o pedido de abertura do processo de impeachment do chefe do Palácio de 17 Julho. O motivo seria o não cumprimento da lei municipal
5.032/12, que determina que a função
de diretor do departamento de segurança patrimonial deve ser atribuída a um
servidor ocupante do cargo de Guarda
Municipal, conforme lei de autoria do vereador Adão Henrique (PROS).
Autor do requerimento que pede o
impeachment do prefeito, o vereador
Maurício Batista (PTN) cita o inciso
XIV, do artigo 1º do decreto-lei 201/67.
“São crimes de responsabilidade do
prefeito municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, indepen-

dentemente do pronunciamento da
Câmara de Vereadores: negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da
impossibilidade, por escrito, à autoridade competente”, diz um dos trechos
da denúncia do parlamentar.
De acordo com o documento, “o
denunciado, Sr. Antônio Francisco
Neto, prefeito municipal, de forma dolosa e consciente nega a execução da
lei municipal de 5.032/12 de março de
2014, que trata da nomeação do cargo
de diretor da Guarda Municipal”. Maurício Batista destaca que desde março
de 2014, “o chefe do Poder Executivo
de Volta Redonda não tomou qualquer
iniciativa para dar execução à referida
lei, de forma dolosa não a cumpriu,
conhecendo-a plenamente”.
No requerimento o parlamentar prossegue dizendo que “ao invés de solicitar

tituição Federal e das leis. Nenhum
governante, eleito pelo voto popular,
está isento de cumprir as leis. Ninguém está acima da Constituição da
República Federativa do Brasil”.
Se a denúncia for aceita pela maioria simples dos vereadores presentes
na sessão, no mesmo dia será criada
uma comissão processante, composta por três parlamentares, nomeados
por sorteio, que elegerão o presidente
e o relator do processo de impeachment. “No final, que seja condenado o
denunciado a perda do cargo público,
devendo expedir, de imediato, o competente decreto legislativo de cassação do mandato do prefeito, comunicando o resultado à Justiça Eleitoral”,
finalizou o requerimento de autoria do
vereador Maurício Batista.
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Governador Pezão garante que Rodovia do
Contorno será concluída em quatro meses
Bruno Itan

O governador Luiz Fernando
de Souza, o Pezão (PMDB)
confirmou o fim das obras da
Rodovia do Contorno para o
próximo mês de setembro, ou
no mais tardar outubro. O
anúncio do foi feito no programa Dário de Paula, na Rádio
Sintonia do Vale, na manhã da
última sexta-feira (dia 30). Segundo Pezão, um dos maiores
problemas que vinha atrasando
o término do serviço era a desapropriação de áreas de terras
entre a prefeitura e um empresário local “O dinheiro referente
aos valores apurados em perícias judiciais já foram depositados e já temos imissão de posse. Agora não temos mais nenhuma situação a transpor”,
disse o governador.
Esperada pela população há
mais de 19 anos, a Rodovia do
Contorno terá 13,5 quilômetros,
ligando a Via Dutra (BR-116 Sul)
com a Rodovia Lúcio Meira
(BR-393), formando um corredor de tráfego de carga pesada
entre o Sul e o Norte/Nordeste
do país. Estão sendo construídas as interseções com a Ro-

Pezão comemora imissão de posse de terreno na Rodovia do Contorno

dovia dos Metalúrgicos (VRD01), a BR-393 e o município de
Pinheiral, para facilitar a circulação na Rodovia e evitar acidentes, com manobras imprudentes e conflitos entre o tráfego pesado e o local.
A rodovia ganhará, ainda,
uma terceira faixa de rolamento, em extensão de um quilômetro, sinalização vertical e
horizontal e iluminação pública. A estrada também conta
com um projeto de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas. A duplicação
da Rodovia dos Metalúrgicos
é outra obra projetada pelo
governo estadual.
Briga judicial

Rodovia será entregue em setembro,
segundo governador

Apesar dos esforços do governo do estado, a Rodovia do
Contorno já poderia estar concluída há algum tempo. Um
dos principais entraves tem
sido a demora da prefeitura de

Volta Redonda na desapropriação de terras pertencentes a
Aceplan Construções e Incorporações Ltda., pertencente
ao empresário Mauro Campos
Pereira. Em outubro de 2012,
a empresa conseguiu na Justiça o direito de não permitir o
aceso de máquinas e homens
no local. A disputa judicial se
arrastou por longos anos.
Agora, conforme revelou o
governo Pezão, tudo indica que
os serviços no local serão acelerados para que a conclusão
ocorra dentro do novo prazo estabelecido. “Graças a Deus estamos indo para o final da
questão Rodovia do Contorno.
O problema da desapropriação
causou atraso, além dos problemas ambientais que tivemos
ao longo dos anos. Finalmente
conseguimos a imissão de
posse e agora não temos mais
nenhum obstáculo a transpor e
poderemos entregar essa obra
para todo o Brasil, já que carretas cruzam diariamente Volta
Redonda e Barra mansa, causando transtornos para essas
cidades”, analisou Pezão.
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Faltam remédios básicos em VR
A falta de medicamentos
básicos, como antibióticos
e antidiabéticos, tem sido
uma realidade na rede pública de Volta Redonda. A escassez desses medicamentos coloca em risco pacientes que buscam auxílio na
Farmácia Municipal e nas
unidades de saúde. Na semana passada, por exemplo, um menino de 5 anos,
que teve diagnosticada
pneumonia em exame realizado no Cais Aterrado, teve
o tratamento prejudicado
pela ausência de Amoxicilina na Farmácia Municipal.
O desespero da família
da criança foi ainda mais
acentuado devido a falta de
recursos financeiro para adquirir o remédio em uma farmácia particular, já que o
pai do menino, Antônio Carlos Romero, de 42 anos,
está desempregado. “Fui à
Farmácia Municipal e não
encontrei o medicamento receitado. O mesmo aconteceu no posto de saúde do
Santo Agostinho, bairro
onde moramos”, contou o
ex-funcionário de uma empreiteira da CSN.
Amoxicilina faz parte de
uma cesta básica de medicamentos e por isso, teoricamente, não poderia faltar
nas prateleiras das unidades de saúde, muito menos
na Farmácia Municipal.
Mas, o drama em busca por
medicamentos básicos vai
além de um simples antibiótico infantil e atinge também
os antidiabéticos, medicamentos para tratamentos e
controle da diabetes. A Metformina é um medicamento
oral que consta da lista de
medicamentos essenciais

pio. Portadora de diabetes
há cerca de um mês, ela
ainda não tomou o remédio,
Metformina, porque também
não encontrou o medicamento no posto de saúde
d o b a i r r o Vo l ta G r a n d e .
“Disse ao médico que não
tinha dinheiro pra comprar o
remédio e ele me orientou a
ir à farmacinha do Posto de
Saúde perto da minha casa
ou na Farmácia Municipal,
mas para minha surpresa
não achei o remédio que
ele falou que era fácil de
conseguir”, comentou.
Lei

Reclamações de falta de medicamentos são constantes em VR

da Organização Mundial de
Saúde. No Brasil, faz parte
do programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde. Portanto, deveria ser
oferecido pela prefeitura de
Volta Redonda.
Muitas são as reclamações de pacientes que não
conseguem gratuitamente
medicamentos básicos
prescritos por médicos,
seja nas unidades de Pronto Atendimento ou nas
UBS. A também desempregada Eliza, de 37 anos,
que pediu para citar apenas
o primeiro nome, é outra vítima da falta de remédios
na rede pública do municí-

“Disse ao
médico que não
tinha dinheiro
para comprar o
remédio
(Metformina),
mas ele me
garantiu que
seria fácil de
conseguir na
farmácia
municipal”
Eliza

De acordo com Lei Federal
nº 11.347, que entrou em vigor
em setembro de 2007, todo
portador de diabetes tem direito garantido de receber gratuitamente do Sistema Único de
Saúde (SUS) medicamentos
para o tratamento da doença e
os materiais necessários à
sua aplicação e à monitorização da glicemia capilar.
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VR, Angra dos Reis e Vassouras podem perder
emendas parlamentares por falta de planos de trabalho
projeto para que o dinheiro fosse liberado. A verba do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome foi liberada em 17 de abril deste ano
após o governo municipal sanar todas as pendências.
Dados
Mais de 25% do valor das
emendas parlamentares individuais foi declarado com impedimento técnico pelo Executivo e pode deixar de se transformar em obras sugeridas por
deputados e senadores. O governo enviou no dia 22 de maio
a mensagem 7/14, com a relação de emendas com recursos bloqueados e a justificativa do bloqueio. Esse percentual de 25% corresponde a R$
1,65 bilhão de um total de R$
6,462 bilhões previstos para as
emendas individuais de deputados e senadores.
Zoinho aguarda que prefeituras resolvam as pendências

As emendas individuais
dos deputados federais garantem recursos para as prefeituras realizarem obras importantes para a população. No entanto, o descumprimento de
prazos e a falta de atenção
com trâmites para a liberação
dessas verbas têm levado diversas cidades a perderem os
repasses do governo federal.
Na região Sul do estado e na
Costa Verde três municípios
perigam ficar sem esses recursos caso não apresentem a
documentação completa até a
próxima quarta-feira (dia 4):
Volta Redonda, Vassouras e
Angra dos Reis.
Segundo informações do
site da Câmara dos Deputados, as verbas são referentes
às emendas do deputado Jorge de Oliveira, o Zoinho (PR).
Volta Redonda, por exemplo,

está com o bloqueio de R$ 1
milhão, recursos que e deveria
ser utilizado na área da Saúde. Já Angra dos Reis teve bloqueada emenda de R$ 500 mil
e Vassouras no valor de R$
300 mil. O dinheiro ainda não
foi liberado às três cidades por
falta da apresentação de um
plano de trabalho. “Infelizmente fazemos nosso trabalho
para ajudar os municípios a
garantirem essas verbas, mas
os prefeitos não estão fazendo
o dever de casa. Eles têm que
cumprir os prazos e as etapas
para que a liberação seja feita, inclusive tem como acompanhar a situação dos projetos”, disse Zoinho.
Esse não é o primeiro caso
em Volta Redonda. A cidade
por pouco não perdeu uma verba de R$ 300 mil para a construção do Centro de Referência

em Assistência Social (Cras)
no bairro Jardim Cidade do
Aço. A prefeitura precisava fazer os ajustes necessários ao

Prazos
Os parlamentares precisam
correr e tentar acertar junto às
prefeituras as pendências das
emendas apresentadas. Eles
têm até 4 de junho para enviar as
correções para a Comissão Mis-

ta de Orçamento (CMO). O colegiado compilará os dados para
entregar à Mesa do Congresso
Nacional. O presidente do Congresso Nacional remeterá à Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República as alterações às emendas.
Outro motivo de pressa
para deputados e senadores é
a execução de emendas antes
das eleições de outubro. A legislação eleitoral impede que
as emendas sejam executadas até três meses antes do
primeiro turno, ou seja, em 4
de julho.
Bloqueio
Os recursos de emenda
com impedimento técnico estão bloqueados no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) do governo federal desde o último dia 22,
data do envio da mensagem do
Executivo. Caso as irregularidades não sejam sanadas, o
dinheiro deve ficar paralisado
até 20 de novembro. Nesse
caso, a destinação do recurso
poderá ser alterada e ir para
outra obra à escolha do Executivo, conforme regra estabelecida na LDO 2014.
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Firjan Sul Fluminense homenageia
empresários em evento do Dia da Indústria
A representação regional da
Firjan no Sul Fluminense realizou no último dia 22, uma cerimônia em comemoração ao
Dia da Indústria (25 de maio),
no Espaço de Festas e Eventos Villa Vetri, em Volta Redonda. Na ocasião, o presidente
da entidade, Edvaldo de Carvalho, fez uma homenagem a
quatro empresários da região
pelos relevantes serviços prestados às empresas e à sociedade da região e do Estado do
Rio de Janeiro. “As placas de
homenagem foram para os conselheiros mais antigos e de
grande atuação em prol do desenvolvimento industrial da região e Estado do Rio de janeiro, que compuseram ou ainda
compõem o Conselho Regional”, disse o presidente.
Receberam a homenagem o
atual vice-presidente da regional
da Firjan, Rubens Muniz, da
empresa Quimvale Química In-

Empresários recebem homenagem das mãos
do vice-presidente regional da Firjan, Rubens Muniz

dustrial Vale do Paraíba, os
conselheiros Hipólito Eládio
Rodriguez Fontenla, da Micronix Eletromecânica Indústria,
Comércio e Serviços, Roberto
Cordeiro Viana, da Elevolt Indústria e Comércio, e também
o ex-Conselheiro Overlac Menezes, da Indústria Química
Resende (IQR).
Durante o evento, o CTS
Alimentos e Bebidas ofereceu
degustação de produtos desenvolvidos pela própria unidade, como a cerveja Kölsch, fabricada por alunos do curso de
cervejaria, oferecido no Senai
Vassouras. Originária da cidade de Colônia, na Alemanha, é
uma cerveja do tipo ‘Ale’, de
alta fermentação, produzida
com quatro tipos de malte. Frios, embutidos, queijos, doces
e pães produzidos nas plantas
piloto de Alimentos e de Panificação também fizeram parte
da degustação.

Sesi VR realiza evento
sobre Copa do Mundo

Regras de impedimento
Pela Portaria Interministerial 40/14, publicada no início de fevereiro, a emenda terá impedimento de ordem técnica para ser executada se:
- o beneficiário e o valor da emenda não forem indicados;
- o plano de trabalho e as complementações não forem apresentados até 21 de março;
- o plano de trabalho for rejeitado;
- o proponente desistir da proposta;
- o objeto for incompatível com a ação orçamentária, o programa do órgão ou a entidade
executora;
- o valor proposto seja incompatível com o cronograma de execução do projeto; e
- caso haja outras razões de ordem técnica, com justificativa.
Todas as informações sobre a avaliação das emendas e possíveis impedimentos serão
incluídas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv), usado
para controlar a destinação das emendas.
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Edvaldo Carvalho, presidente da Firjan no
Sul Fluminense também entregou homenagens

O Sistema Firjan, por
meio do Sesi Rio, promove neste domingo (dia 1º),
das 8h às 16h, o projeto
“Sesi em Campo na Rua”.
O evento acontece em
Volta Redonda, para jovens entre 11 e 15 anos,
e tem como objetivo inserir o público em um dia de
atividades interativas e informativas voltado para o
tema “Copa do Mundo”,

visando uma melhor qualidade de vida.
As atividades foram elaboradas com base no desenvolvimento de competências
como concentração, respeito
ao próximo, trabalho em equipe, liderança, entre outras.
Futebol na rua e de botão, informações sobre a história
das peladas, festival de locução, freestyle e embaixadinhas, chute a gol e espaço

para fotos são algumas
atividades que serão oferecidas aos participantes.
Eles também terão informações sobre as cidades
e estádios da Copa, países participantes, principais destaques e valores
do esporte. A programação, inscrições e mais informações podem ser obtidas na unidades Sesi e
Senai Volta Redonda.
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Moradores do Retiro convivem com forte cheiro de esgoto

Córrego dos Carvalhos exala mau cheiro e causa doença nos moradores

“Fiz uma biopsia
e agora estou aguardando
para marcar uma consulta
com a dermatologista para
saber a causa dessas feridas.
Mas tenho certeza que foi
por causa das condições
aqui desse córrego.”

“Como pode
isso acontecer
em um país que vai
sediar uma
Copa do Mundo?”
Pedro Geraldo

Marina de Fátima

A realidade de quem mora na Avenida General Euclides Figueiredo, no bairro Retiro, é preocupante. A falta de saneamento básico no local coloca em risco a saúde dos moradores. O esgoto a
céu aberto passando a poucos metros
das casas obriga os moradores a conviverem com um cheiro desagradável exalado pelo Córrego dos Carvalhos. “Tem
dia que preciso pegar uma vassoura
para empurrar porco morto ou galinha
para descer pelo córrego e assim diminuir o cheiro”, revelou a dona de casa
Creovanda Helena dos Santos Soares.
Todo esse transtorno poderia ser evitado se a prefeitura de Volta Redonda
construísse uma galeria de cerca de 500
metros até a Praça Cafezal, localizada
no entroncamento com a Avenida Parnaíba. Em março de 2009, o eletricista Pedro Geraldo Filho, morador da Avenida
Sávio Gama, encaminhou um ofício à
secretaria municipal de Obras pedindo
providências, o que até hoje não ocorreu. “Do Colégio João XXIII para cá o Retiro é esquecido. Falta saúde, educação, saneamento básico. Como pode
isso acontecer em um país que vai sediar uma Copa do Mundo?”, questionou.
“Isso aqui tem muito rato e o que mais
me aborrece é o povo que joga lixo dentro dessa galeria. O pessoal é muito mal
educado”, completou Seu Pedro.
O pintor Marcelo Nildo Borges contou que perdeu a esperança de dias
melhores para os moradores das imediações do Córrego dos Carvalhos. “Durante a campanha o prefeito Neto falou
que iria fazer a galeria. Ficamos apenas na promessa. Em janeiro falei com
o pessoal da prefeitura e eles disseram
que estava previsto para março o início

das obras, mas até agora nada”, disse
Borges. “Está chegando a campanha
para deputado e é hora dele (Neto) novamente aparecer por aqui com novas
promessas que nunca são cumpridas”,
completou.
Problemas respiratórios e dermatológicos também são outros prejuízos
causados pela quantidade excessiva
de animais peçonhentos. A dona de
casa de Marina de Fátima Oliveira é
uma dessas vítimas. Há três anos ela
sofre com feridas nos dois pés. Entre
as possíveis causas, segundo ela, seria o contato com caramujos. “Fiz uma
biopsia e agora estou aguardando para
marcar uma consulta com a dermatologista para saber a causa dessas feridas. Mas tenho certeza que foi por
causa das condições aqui desse córrego que acaba obrigando a gente a
ter contato com vários bichos e até
mesmo caramujo africano”, contou.
Morador da Avenida General Euclides Figueiredo há 25 anos, o mecânico
de automóveis Paulo Roberto Piller revelou que basta aumentar a temperatura para o cheiro desagradável de esgoto
invadir as casas. “Quem sofre com isso
são as crianças, que não têm nem
como brincar no quintal devido ao forte
cheiro”, disse. O constrangimento em
receber visitantes nas residências também é sentido pelos moradores da região. “Um dia estava como uma pessoa
na minha casa que perguntou se tinha
alguma coisa estragada na geladeira.
Tive que levantar e levar a minha amiga
no quintal para mostrar o valão que corta os fundos daqui de casa. Só então
ela viu o real motivo. É humilhante”,
contou Creovanda Helena.

“Quem sofre com
isso são as crianças,
que não têm nem como
brincar no quintal
devido ao forte cheiro”
Paulo Roberto

“Está chegando a campanha para deputado e é hora dele (Neto)
novamente aparecer por aqui com novas promessas que nunca são
cumpridas”, disse o pintor Marcelo Nildo Borges

“Tem dia que preciso pegar uma vassoura para empurrar porco morto ou
galinha para descer pelo córrego e assim diminuir o cheiro”, revelou a
dona de casa Creovanda Helena dos Santos Soares
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