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Uma criança de três anos 
de idade ficou gravemente 
ferida após ter sido agredi-
da fisicamente com pontas 
de cigarro, provocado pelo 
padrasto. Costas, nariz, mão, 
nádegas e órgão genital fo-
ram as partes do corpo mais 
atingidas. O vídeo que circula 
na internet desde a noite de 
quinta-feira (31), tem causa-
do revolta quando a criança 
relata o ato da violência que 
acaba sendo narrado pela tia. 

A covardia contra o me-
nino que é morador do 
bairro Lagomar, aconteceu 
na última quarta-feira (30), 
e somente no fim da tarde 
de quinta-feira (31), que 
as avós da criança procu-
raram o Conselho Tutelar 
(CT) do bairro Imbetiba, 
para relatar a barbaridade. 
Sentada no chão a mulher 
é vista levando pauladas e 
pontapés. PÁG. 5

Macaé atingiu a melhor 
média dos últimos quatro anos 
do Índice Firjan de Gestão Fiscal 
(IFGF), que avalia a qualidade e a 
eficiência da administração dos 
recursos públicos em mais de 
cinco mil cidades brasileiras. 

Após encarar os desafios tri-
butários provocados pela redu-
ção das atividades do mercado 
de óleo e gás ocasionando a que-
da nos repasses dos royalties e da 
Participação Especial, o governo 
conseguiu manter a excelência 
na autonomia e controle das des-
pesas fixas, garantiu pagamentos 
programados e equilibrou gastos 
com pessoal, segundo regras da 

Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ao considerar os dados contá-

beis referentes a 2018, a análise 
garantiu a Macaé o índice de 
0.7061, considerado pelo IFGF 
como "boa gestão". O município 
se mantém acima da média na-
cional, que é de 0.4555, qualifica-
da pelo estudo como "difícil". No 
Estado, a cidade apresenta o sex-
to melhor desempenho. A análi-
se da Firjan qualifica Macaé com 
"excelência" no equilíbrio entre 
o total arrecadado pelo municí-
pio, e o volume de despesas para 
a manutenção administrativa da 
prefeitura e da Câmara de Vere-
adores. PÁG. 3

Homens apontados como traficantes 
espancam padrasto e a mãe da 
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Avião da Passaredo foi 
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Macaé eleva índice em gestão 
DIVULGAÇÃO

Dr. Aluizio considerou excelentes os índices da Firjan 

US$ 30 bilhões para 
revitalizar campos 

ENERGIA 

Os doze contratos da 
rodada zero de concessões 
prorrogados pela ANP visan-
do a revitalização de campos 
maduros demandarão inves-
timentos de US$ 29 bilhões 
em até 27 anos. A projeção foi 
feita por Marcelo Castilho, su-
perintendente de Desenvolvi-
mento e Produção da agência, 
durante apresentação na OTC 
Brasil na quarta-feira (30/10), 
no Rio de Janeiro. Os aportes 
previstos envolverão toda a 
cadeia, desde o fornecimento 
de bens e serviços até a explo-
ração.  PÁG. 6
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O DEBATE EM MEMÓRIA

Fiscais autuaram 
quatro açougues que 
vendiam carne abatida 
clandestinamente

Chefiada por Carlos Alberto Magioli, uma 
equipe de fiscais do Serviço de Inspeção de Pro-
duto Animal, órgão do Ministério da Agricultura, 
procedendo a fiscalização em diversos estabeleci-
mentos, na manhã de terça-feira, autuou quatro 
açougues que vendiam carne abatida clandesti-
namente, lavrando na hora o auto de infração, o 
termo de condenação e o auto de apreensão.

Câmara Municipal entrega 
diplomas a ex-Vereadores 
na próxima sexta-feira

Está marcado para as 19:30 hs da próxima sex-
ta-feira, dia 20, a solenidade em que cerca de 75 
ex-Vereadores, que exerceram o cargo, irão rece-
ber diplomas de Honra ao Mérito. A sessão solene 
foi marcada pela Mesa Diretora que resolveu co-
memorar o aniversário de instalação da Câmara 
Municipal, ocorrido em 22 de janeiro de 1814.

AMCAV realiza reunião e 
quer melhorar o Cavaleiros

O Diretor da AMCAV - Associação dos Morado-
res da Praia dos Cavaleiros esteve reunida sexta-
feira passada com alguns residentes no bairro e 
com as Assistentes Sociais, objetivando levantar 
os problemas e soluções do trecho compreendido 
entre o trevo da Petrobrás até a Rua Camil Tanus.

Presidente do Clube Cidade 
do Sol tem metas prioritárias 
para a sua gestão

José Roberto Carneiro, natural de Santos 
(SP), Contador da Petrobrás desde 1963, casa-
do com Dona Vilma Helena Oliveira Carneiro, 
com quem possui 4 filhos: Cláudia, Alcides, 
Francisco e José Roberto Carneiro Júnior, 
entrevistado por este jornal, depois de eleito 
para a Presidência do Clube Cidade do Sol, ao 
responder ao repórter o que representa Macaé 
para ele, Carneiro foi taxativo: “Macaé repre-
senta meu lar, minha cidade, minha família”.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Governador e empresários 
comemoram a liberação de 
Licença Prévia do Tepor
Ao lado do deputado estadual, Chico Machado 
(PSD), o governador diz que decisão é uma vitória 
para a economia local

Considerado uma peça 
chave para o desenvol-
vimento econômico de 

Macaé, o Terminal Portuário 
de Macaé teve mais um ponto 
a seu favor essa semana. Na 
última terça-feira (29), a Co-
missão Estadual de Controle 
Ambiental (CECA), do Insti-
tuto Estadual do Ambiente 
(Inea), aprovou a Licença 
Prévia. O documento oficial 
estava previsto para ser en-
tregue aos empreendedores 
do Tepor ontem (sexta-feira).

Os membros de diversas 
instituições empresariais 
do município ao tomar co-
nhecimento da decisão, uti-
lizaram as redes sociais para 
comemorar a decisão e di-
versas manifestações foram 
postadas, inclusive o pre-
feito Dr. Aluizio Junior que 
utlizou sua conta no Twiter 
para registrar um comentá-
rio, informando que "após a 
licença prévia (LP), até abril 
será liberada a Licença de 
Instalação (LI) e as obras te-
rão inicio com geração futura 
de cinco mil empregos".

O governador do Estado 
do Rio, Wilson Witzel, co-
memorou a decisão ao lado 
do deputado estadual Chico 
Machado (PSD). “Recebe-
mos a grande notícia, que é 
a vitória da decisão judicial 
permitindo efetivamente a 
instalação do Terminal Por-
tuário de Macaé”, disse ele, 
ressaltando que isso teve uma 
parcela “efetiva de mérito” do 
deputado. “Parabéns, Chico, 
Macaé merece”, completou.

O deputado agradeceu e res-
saltou que isso é fruto de um 
trabalho em conjunto com o 
Governo do Estado e toda a 
população de Macaé. “É um 
novo momento, uma nova his-
tória que começa a ser cons-
truída na nossa cidade”, de-
clarou Chico, anunciando que 
eles estarão, em breve, lançan-
do a Pedra Fundamental para 
a construção do Tepor.

Antes de postar um vídeo ao 
lado do governador, Chico já 
havia se pronunciado sobre a 
LP. “Mais uma etapa, rumo a 
concretização de uma das pe-
ças mais fundamentais para o 
futuro de Macaé e seu desen-
volvimento. Seguimos com fé 
em Deus, que o futuro nos tra-
rá bonança e crescimento. São 
boas as notícias da chegada de 

novos empreendimentos e o 
surgimento de novas vagas 
de emprego, em Macaé e na 
região. Com a Licença Prévia, 
o empreendimento seguirá 
para a Licença de Instalação, 
que permite o início das obras, 
após o cumprimento de con-
dições ambientais”, disse.

O prefeito, Dr. Aluízio, tam-
bém comemorou a decisão. 
Em seu Twitter (@draluizio-
jr), ele já anunciou uma data 
prévia de quando as obras de-
vem ter início. “Nasce defini-
tivamente o Porto de Macaé. A 
Licença Prévia (LP) foi libera-
da hoje (dia 30) e amanhã de-
verá ser publicado no Diário 
Oficial. Em abril do ano que 
vem, início das obras”.

O vereador Maxwell Vaz, 
um dos defensores do Tepor, 
também comemorou.

SOBRE AS LICENÇAS

Para que finalmente saia 
do papel, é necessário que o 
Tepor conte com a Licença 
Ambiental, que é dividida 
em algumas etapas até a de-
finitiva. Ela trata de um ato 
administrativo, onde o órgão 
ambiental estabelece as con-
dições, restrições e medidas 
de controle ambiental que 
deverão ser obedecidas na 
localização, instalação, am-
pliação e operação de em-
preendimentos ou ativida-
des considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores 
ou aqueles que, sob qualquer 
forma, possam causar degra-
dação ambiental.

A Licença Prévia é conce-
dida na fase preliminar do 
planejamento do empreen-
dimento ou atividade. Ela 
aprova a sua localização e 
concepção, atestando a viabi-
lidade ambiental e estabele-
cendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem aten-
didos nas fases seguintes de 
sua implantação.

Com a LP do Tepor em 
mãos, os empreendedores 
terão que cumprir as condi-
cionantes ambientais para 
receberem a Licença de Ins-
talação (LI).

A LI é concedida ainda na 
etapa anterior ao início da 
implantação do empreendi-
mento/atividade. Ela autori-
za a instalação de acordo com 
as especificações constantes 

dos planos, programas e pro-
jetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambien-
tal e demais condicionantes, 
da qual constituem motivo 
determinante.

Vale ressaltar que a LI pode 
autorizar a pré-operação, por 
prazo especificado na licença, 
visando a obtenção de dados 
e elementos de desempenho 
necessários para subsidiar a 
concessão da Licença de Ope-
ração. A partir daí, poderá ser 
dado o início das obras.

SOBRE O TEPOR

C o m  u m a  á r e a  d e  a t é 
6.000.000 m2, situada no 
bairro São José do Barreto, o 
Tepor será dividido em dois 
terminais. O terminal A será 
voltado para líquidos e apoio 
offshore, que será ligado à 
terra através de uma ponte 
de 4km e contará com 16,5 
metros de profundidade.

Será composto por dois ber-
ços para movimentação de lí-
quidos, ligados por dutos a um 
terminal onshore de armaze-
namento de combustíveis, 
produtos químicos e outros 
derivados, com capacidade 
de armazenamento de até 
420.000 m3.

Contará também com um 
berço para recebimento de 
para cargas de GNL, composto 
por unidade flutuante de re-
gaseificação e área reservada 
para implantação de tanques 
de armazenamento de GNL.

O terminal de apoio o³sho-
re incluirá 9 berços para su-
pply boats. Também poderá 
receber navios de longo curso 
para movimentação de cargas 
gerais, além de sondas e pla-
taformas para manutenção e 
descomissionamento.

Já o Terminal B será vol-
tado para movimentação de 
petróleo, com dois berços 
de atracação, em condições 
totalmente abrigadas, com 
profundidade natural de 27 
metros, aptos a receber na-
vios VLCC. O terminal terá 
capacidade para movimenta-
ção de até 2 milhões de barris 
de petróleo por dia.

Os berços serão interligados 
por oleodutos ao terminal de 
armazenamento e blending de 
petróleo em terra, com capa-
cidade de armazenamento de 
até 4,5 milhões de barris.

ARQUIVO

Governador Wilson Witzel declarou ainda o mérito do deputado Chico Machado 
nessa luta pela liberação da licença

ECONOMIA

População reclama da 
falta de água e do alto 
custo de energia cobrada

A população macaense que 
vem aguardando com expec-
tativa o desenrolar da disputa 
travada na Justiça para saber 
se o município vai conseguir ou 
não ficar responsável pela cap-
tação, tratamento e distribuição 
de água em todo o município, já 
tem outra reclamação para colo-
car na conta, desta vez, na conta 
de energia elétrica que, além de 
a Enel anunciar a cobrança de 
bandeira vermelha, divulga estu-
dos para taxar também a energia 
solar fotovoltaica, aquela que é 
produzida pelos proprietários de 
imóveis e devolvendo o excesso 
gerado para a concessionária.

Enquanto a BRK, responsá-
vel pela cobrança da tarifa de 
água, e responsável pelo sanea-
mento básico do município com 
o tratamento de esgoto, após 
assinar uma Parceria Público 

São muitas as 
manifestações de 
empresários ligados ao 
ramo de hotelaria que se 
sentem prejudicados com 
o preço absurdo cobrado.

Privada com o município desde 
2012, continua enviando as fa-
turas para os consumidores, o 
setor de defesa do consumidor 
da prefeitura, vem recebendo e 
ajuizando as queixas, uma vez 
que encontra-se em discussão 
na Justiça, a decisão tomada pela 
Câmara Municipal de aprovar a 
lei denunciando o convênio com 
a CEDAE para que o serviço de 
abastecimento de água volte a 
ser administrado pelo município.

A população continua so-
frendo os impactos da falta de 
água nas torneiras e não tem 
poupado críticas veementes 
à Cedae através das emissoras 
de rádio, jornais e a internet 
pelas redes sociais. Os consu-
midores continuam receben-
do a cobrança da BRK mas a 
informação dos órgãos da pre-
feitura é para não pagar até que 
a Justiça decida o caso.

Enquanto isso, quem faz a 
festa são os caminhões pipeiros 
que são acionados diariamente 
para atender o grande número 
de pedidos feitos não só pelos 
condomínios de edifícios, como 
pela rede hoteleira, a que mais 
sofre as consequências da falta 

ARQUIVO

de água, principalmente com o 
fim do inverno e a perspectiva 
de aproximação da estação de 
verão, período em que o consu-
mo de água aumenta.

Empresários da rede hoteleira 
estão provocando o Convention 
Visitors & Bureau (CVB) para 
promover uma ação conjunta de 
todos os estabelecimentos de ho-
telaria, bares e restaurantes, que 
são os que mais sofrem e pagam 
custo elevado para manter os re-
servatórios com água através dos 
caminhões-pipa.

Mas alguns acreditam que se 
aguardarem a decisão da Justi-
ça, vão levar muito tempo para 
ter uma solução prática e rápida 
porque é um processo moroso.

Também o custo da energia 
elétrica vai dar um salto a partir 
desse mês, quando entra na con-
ta a cobrança da bandeira verme-
lha. Apenas para se ter uma ideia, 
um contribuinte mostrou a con-
ta vencida em outubro que indica 
os preços cobrados. Energia, R$ 
129,44. Transmissão, R$ 16,30. 
Enel, R$ 81,66. Encargos Seto-
riais, R$ 32,69. Tributos (repre-
senta valor maior do que o custo 
de energia), R$ 166,13.
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Política
PONTO
DE VISTA

Há algum tempo a população está em polvorosa com 
uma enorme difusão de informações ligadas aos três po-
deres que vai da esquerda, passando pela direita e sendo 
amortecidas pelo Centrão, que tem Rodrigo Maia, presi-
dente da Câmara, como coordenador. 

Desde o momento em que a Justiça decidiu que as empre-
sas não podem mais fazer doações para partidos políticos 
ou candidatos, o que acabou levando as autoridades através 
da Operação Lava Jato, principalmente, desarticular uma 
série de ações nefastas e descobrir o petrolão, expondo as 
vísceras dos muitos escândalos que atingem ainda, muitas 
figuras importantes do mundo político e empresarial, a coi-
sa ficou preta para as eleições de 2018. 

Finalmente, depois de tantas marchas e contramarchas, de tantos entraves 
políticos e jurídicos, de tanta esperança para muitos e para outros não, de 
tanta sensatez e experiência, de tanta expectativa com o futuro desenhado 
para projetar Macaé no rol de um dos municípios mais importantes do país, 
parece que finalmente, antes da chegada do Dia das Bruxas (Hallowen), a 
CECA aprovou a Licença Prévia para construção do Terminal Portuário.

Aguardado com grande expectativa, se não houver alguma coisa que possa 
atrapalhar, parece que vai chegar o grande dia, o dia tão esperado para 
realizar o megaleilão do pré-sal, que deve render cerca de R$ 106 bilhões 
para a União. Segundo o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, 
a empresa vai entrar para ganhar o certame e todo o evento é cercado de 
muita expectativa. Como pouca gente sabe, Macaé será muito beneficiada 
por ter na Bacia de Campos a lâmina do pré-sal para ser explorado.

Começamos o mês de novembro com um feriado mas teremos outros 
pela frente que vai agradar e muito àqueles que gostam de tirar pequenos 
períodos de férias. Aliás, é bom ir se  ajeitando porque o mês de dezembro 
é curto e o ano novo promete chegar com muitas novidades. Os mais 
otimistas acreditam que Macaé vai explodir outra vez e sua economia 
deverá ser alavancada com  muitos projetos. Além das eleições, é claro.

Até domingo.

Quem pode mais?

Dinheiro e mais dinheiro

Na linha do meio, ten-
tando arbitrar todos 
os torpedos atirados 

para tudo que é lado, o Su-
premo Tribunal Federal que 
após colocar em pauta para 
decidir se os réus condena-
dos em segunda instância 
podem ser presos ou aguar-
dar o tão falado trânsito em 
julgado, recebendo uma sa-
raivada de críticas ante a ex-
pectativa de colocar Lula na 
rua. Ou seja, o trânsito em 
julgado, quando os recursos 
protelatórios demoram até 
chegar ao STF, permitindo 
a prescrição dos crimes e li-
vrando da cadeia os ricaços 
de colarinho branco e figu-
ras influentes, deixou grande 
parte da sociedade indignada 
e parece que as ações desen-
cadeadas pela Corte não es-
tão agradando a maioria. E 
agora, José? Manifestações 
políticas, manifestações po-
pulares, mudanças na legis-
lação, possíveis confrontos 
pela frente, era tudo que o 

país não precisava para poder 
alavancar a economia e voltar 
a oportunidade de empregos 
para cerca de 14 milhões de 
pessoas. Mas, como fazer 
isso, se não há segurança ju-
rídica? Mas a briga não fica 
somente no poder central, 
não. Vai se alastrando pelos 
estados e municípios onde 
ecoam os gritos que vêm de 
Brasília. Sempre existem es-
tratégias políticas que podem 
salvar ou acabar com qual-
quer problema por mais sério 
que ele seja. Agora, vejam só. 
Bolsonaro viaja para vender 
a imagem do Brasil lá fora e 
anuncia investimentos da 
ordem de R$ 40 bilhões por 
aqui. No Congresso Nacional, 
as repercussões de fatos ne-
gativos provocam incêndios. 
No Judiciário a expectativa 
de uma nova mudança em 
decisão importante. E por aí 
vai. Quem pode, pode. Agora 
parece que a briga está sen-
do motivada para saber quem 
pode mais. Pode?

Muitos atores que 
n ã o  p r e t e n d i a m 
e não pretendem 

largar o osso, cuidaram de 
inventar alguma coisa pa-
ra garantir que eles conti-
nuassem em Brasília e em 
efeito cascata, mantendo 
o mesmo benefício para 
estados e municípios. Pois 
bem, como o Fundo Parti-
dário já existia, e só faz jus a 
ele os partidos que tiverem 
representação no Poder 
Legislativo, o que fizeram? 
Outra fábrica escandalosa 
de surrupiar o meu, o seu, o 
nosso dinheirinho criando 
para as eleições do ano pas-
sado, o Fundo Eleitoral de 
R$ 1,7 bilhão (você aí, não 
acha que é muito dinhei-
ro?), para o financiamento 
público de campanha. Ora, 
se não há dinheiro para me-
lhorar a educação, a saúde, 
o transporte e cuidar do po-

der público para beneficiar 
a população, como encon-
traram tanto dinheiro para 
o Fundo Eleitoral? Agora, 
apareceu outra briga. To-
do mundo sabe que o PSL, 
partido de Bolsonaro (ou de 
Bivar), com 57 deputados 
eleitos e senadores outros, 
encheu a burra de dinheiro 
porque faz jus ao Fundo 
Partidário. Ou seja, um par-
tido que não tinha nada, de 
repente, ficou com a conta 
cheia. Mas só que Bolsona-
ro quer saber onde está o 
dinheiro e como está sendo 
gasto, desencadeando uma 
briga partidária, longe ain-
da de chegar ao fim. Serão 
muitos os episódios. O que 
querem agora 16 partidos 
que se reuniram em Bra-
sília? Aprovar novo valor 
para o Fundo Eleitoral pas-
sando para mais de R$ 3,8 
bilhões. Vamos protestar?

PONTADAS

IFGF

Macaé eleva índice de 
qualidade em gestão �scal
Macaé atingiu a melhor média dos últimos quatro anos do Índice Firjan de 
Gestão Fiscal (IFGF), que avalia a qualidade e a eficiência da administração 
dos recursos públicos em mais de cinco mil cidades brasileiras.

Após encarar os desafios 
tributários provocados 
pela redução das ativi-

dades do mercado de óleo 
e gás ocasionando a queda 
nos repasses dos royalties e 
da Participação Especial, o 
governo conseguiu manter 
a excelência na autonomia e 
controle das despesas fixas, 
garantiu pagamentos pro-
gramados e equilibrou gas-
tos com pessoal, segundo as 
regras da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal.

Ao considerar os dados 
contábeis referentes a 2018, 
a análise garantiu a Macaé o 
índice de 0.7061, considerado 
pelo IFGF como "boa gestão". 
O município se mantém acima 
da média nacional, que é de 
0.4555, qualificada pelo estu-
do como "difícil". No Estado, a 
cidade apresenta o sexto me-
lhor desempenho.

A análise da Firjan quali-
fica Macaé com "excelência" 
no equilíbrio entre o total 
arrecadado pelo município, 
e o volume de despesas para 
a manutenção administrati-
va da prefeitura e da Câmara 
de Vereadores.

O governo também obteve o 
selo de "excelência" no controle 
dos gastos com a folha de paga-
mento. No quadro liquidez, a ci-
dade obteve a qualificação de "boa 
gestão", ao garantir a reserva de 
recursos para quitar pagamentos 
que transpassam o ano fiscal.

O índice chama a atenção 
do município para o volume 
de recursos destinados aos 
investimentos em obras e 
infraestrutura, o que repre-
senta a decisão do governo 
em reservar receitas para 
assegurar a continuidade de 
serviços e programas priori-
tários, na Saúde e Educação, 
ao enfrentar os desafios im-
postos pela oscilação da eco-
nomia nacional.

" O  d e s e m p e n h o  f i s c a l 
requer a nossa vigilância 
constante sobre o ritmo da 
economia nacional, junto a 
dinâmica do petróleo, que 
influencia diretamente em 
nossa cidade. As prioridades 
serão mantidas, amenizando 
ao máximo os impactos que 
a oscilação dos mercados ge-
ram no dia a dia da popula-
ção da nossa cidade", afirma 
o prefeito Dr. Aluízio.

ARQUIVO

Lojistas pedem melhorias ao Comércio 
Varejista, através da intervenção da Câmara

CÓDIGO

Na tarde dessa quinta feira 
(31), comerciantes e profissio-
nais autônomos prestadores de 
serviço de comunicação ao co-
mércio varejista voltaram a se 
reunir na Câmara Municipal, por 
intermédio do seu presidente, Dr. 
Eduardo Cardoso, a fim de definir 
algumas adequações ao Código de 
Atividades Econômicas do Muni-
cípio (Lei 251/16), em conjunto 
com a Secretaria de Fazenda do 
Município e a Coordenadoria de 
Posturas. Participaram da reu-
nião, além do presidente da Câ-
mara, o Secretário Municipal de 
Fazenda, Deroce Barcelos, o Co-
ordenador de Posturas, Paulo Ivo, 
o Procurador Municipal Juliano 
Viana, o assessor institucional 
do Deputado Welbert Rezende, 
Pedro Moreno, o presidente do 
Sindicato do Comércio Varejista 
SINCOMACAÉ, Max de Freitas, 
empreendedores da cidade, pro-
fissionais autônomos prestado-
res de serviço ao comércio e do 
acompanhamento do servidor 
Carlos Laércio, assessor especial 
da Câmara Municipal.

Na ocasião, foi pleiteado, tam-
bém, apoio do Legislativo ma-
caense sobre a necessidade de 
solicitar do Executivo macaense 
informações sobre o processo 

licitatório concernente à reati-
vação das 54 câmeras de moni-
toramento da cidade, atualmen-
te, sem funcionamento, com o 
objetivo de auxiliar no compar-
tilhamento de informações aos 
entes de Segurança Pública. Pa-
ra o empresário e advogado Dr. 
Leo Ribeiro, o referido pedido se 
consubstancia na maior eficácia 
do resultado de atuação logísti-
ca e coleta de informações dos 
contingentes da Polícia Militar, 
Cívil e da própria Guarda Mu-
nicipal subordinada ao Execu-
tivo. "Além de podermos atuar 
preventivamente o trabalho dos 
agentes de segurança pública 
seriam mais precisos, posto que 
com o compartilhamento de 
informações por intermédio da 
tecnologia obteríamos condições 
mais favoráveis para ocuparmos 
o policiamento ostensivo junto 
às manchas criminosas de maior 
representatividade, ou seja, em 
áreas de maior risco. Sem falar da 
própria intimidação ao cometi-
mento de atos criminosos e de 
vandalismo. Que ainda são rea-
lizados nessas regiões cobertas 
pelo sistema de monitoramento 
facilitariam substancialmente a 
investigação pelos agentes da in-
teligência da polícia", enfatizou 

o empresário, que na ocasião in-
formou ao Presidente da Câmara 
sobre a sequência de furtos me-
diante arrombamento e roubos 
com posse de armas nos últimos 
meses sofridos pelo comércio.

 "Os vereadores e toda a socie-
dade precisam pressionar o Exe-
cutivo Municipal pela reativação 
das Câmeras de Monitoramento 
já!", finalizou o empresário, sa-
lientando que o modus operadi 
dos criminosos tem tido evidên-
cias muito parecidas. Eis que os 
arrombamentos têm ocorrido à 
noite ou pela madrugada".

Entretanto, quanto às questões 
relacionadas ao Diploma 251/16, 
os empresários sugeriram maior 

rigor sobre a regulamentação de 
concessão de alvará para o exer-
cício das atividades consideradas 
transitórias (feiras itinerantes), 
pontuaram modificações ma-
teriais ao texto, como também, 
discorreram sobre tratativas rela-
cionadas à legalização das ativida-
des de publicidade e propaganda, 
comércio informal, acondiciona-
mento de resíduos.

Os empresários têm sentido 
grandes avanços nessa aproxi-
mação junto ao legislativo ma-
caense, principalmente, no que 
tange ao esforço e atenção da-
quela casa em ouvir e conduzir 
as diversas demandas da classe 
comercial do varejo.

DIVULGAÇÃO

Câmara terá comissão especial para 
revisar a planta genérica de valores
O presidente do Legislativo 
macaense, Eduardo Cardoso 
(Cidadania), anunciou, no fim da 
tarde desta quinta-feira (31), que 
vai propor uma comissão parla-
mentar especial para revisar a 
planta genérica de valores, rea-
lizada pelo Executivo. O anúncio 
foi feito após uma reunião com 
os representantes da Secretaria 
Municipal de Fazenda, da qual 
também participaram os vere-
adores Márcio Barcelos (MDB), 
Luiz Fernando Pessanha (sem 
partido) e Maxwell Vaz (SD).

A proposta deve ser votada na 
próxima semana, quando também 
serão indicados os três parlamen-
tares que vão compor a comissão. 
Maxwell Vaz, que chamou a aten-
ção para a necessidade de ade-

quação de parte do Projeto de Lei 
Complementar (PLC) 03/2019, 
enviado pelo Executivo, deve ser 
um dos membros da comissão, as-
sim como Luiz Fernando, que fez 
emendas ao projeto.

De acordo com Eduardo, a co-
missão especial vai trabalhar em 
conjunto com os técnicos da Se-
cretaria de Fazenda e entregar 
uma nova proposta de revisão até 
o dia 20 de novembro, que deve ser 
votada ainda este ano. "Queremos 
entender os critérios adotados 
para a revisão da planta genérica 
de valores e fazer as adequações 
necessárias", disse Eduardo.

Maxwell explicou que pediu a 
reunião porque está preocupa-
do com a atualização dos valores 
da planta genérica. "Precisamos 

corrigir possíveis distorções que 
podem impactar na cobrança do 
IPTU, afetando todos os morado-
res da cidade". O PLC está em tra-
mitação na Casa e já recebeu 25 
emendas (sugestões de alteração) 
parlamentares.

"Sabemos que a revisão é neces-
sária, mas ela precisa considerar 
a crise econômica dos últimos 
anos - que culminou na queda dos 
preços dos terrenos e imóveis na 
cidade - e ter critérios claros pa-
ra atender de forma justa tanto o 
município quanto a população", 
defendeu Maxwell.

O secretário interino da Fa-
zenda, Deroce Alves, informou 
que a atualização dos valores da 
planta genérica de imóveis é um 
procedimento normal que deve 

ser realizado a cada quatro anos. 
"Usamos critérios técnicos, co-
mo os preços de compra e venda 
de áreas construídas e terrenos 
praticados no mercado. E em al-
gumas regiões de Macaé esta cifra 
está bastante defasada".

Os representantes do Execu-
tivo aceitaram discutir a revisão 
com os vereadores, de modo a es-
clarecer as dúvidas e deixar a pro-
posta mais adaptada a realidade 
local. A pedido de Luiz Fernando, 
eles também esclareceram que as 
mudanças que serão implemen-
tadas no PLC não irão impactar o 
IPTU de 2020, que continua com 
o mesmo valor que vinha sendo 
praticado. As alterações em ques-
tão estão previstas para entrar em 
vigor apenas em 2021.

C
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Opinião

ESPAÇO ABERTO

EDITORIAL FOTOLEGENDA

Todas as pessoas sabem que fazer o dever de ca-
sa é fundamental para que a vida não sofra tanto 
revés como observamos nos dias atuais. Assim é 
com as que formam uma família e, também, órgãos 
do poder público que têm obrigação de servir ao 
público e, ainda, empresas públicas ou privadas, 
organizadas para servir. 

Sempre escrevi meus textos com uma Bic azul ca-
neta, mas esse, especificamente, resolvi escrever 
com caneta vermelha. Vermelho de vergonha com 
a política no Brasil. O país não merece esse jeito de 
se fazer política. Nunca pensei que, um dia, afirma-
ria que o Brasil só se desenvolveu no período da 
ditadura com a realização de grandes obras.

Dever de casa

Caneta Vermelha

Porém, nos últimos 
anos, quando foram 
provocadas mudan-

ças de governos e também 
em todos os setores, cada 
qual puxando para seu la-
do buscando mais poder, 
parece que as lideranças 
foram perdendo o foco e 
começaram, quando lide-
rando a família, õrgão pú-
blico ou empresa, a olhar 
apenas para dentro do seu 
ego, esquecendo que de-
veria servir ao semelhan-
te, deixando de fazê-lo em 
algumas circunstâncias.

À medida que o país foi 
se agigantando, as exi-
gências por benefícios 
sociais foram ampliando, 
e o governo aumentando 
seu poder de cobrar mais 
impostos e não retornar 
ao povo em forma de be-
nefícios, os cidadãos fo-
ram ficando esquecidos e, 
obviamente - e sempre foi 
assim - o capitalismo sel-
vagem dominando o mun-
do. Em algumas situações, 
de forma desordenada e, 
quando não, defrontando-
se com outras lideranças 
socialistas em busca de 
trocar de lado, a ponto 
de as pessoas assistirem 
diariamenete, a divulga-
ção de imagens de guer-
ras sem fim, fome, catás-
trofes que indignam quem 
as assiste, e na maioria 
das vezes, sem encontrar 
soluções que possam ser 
adequadas ao povo, o que 
mais sofre.

E para não ir  muito 
além, ficando apenas no 
nosso rincão, observa-
mos ano passado uma 
troca de poder. O socia-
lismo que vinha sendo 
implantado no dia a dia, 
aliado a uma corrente de 
corrupção escandalosa, 
tornando-se quase sistê-
mica, acabou "enxotado" 
do poder à medida que as 
autoridades, usando as 
leis vigentes, mostravam 
as vísceras de escânda-
los de corrupção jamais 
vistos no país, apontando 
para outro rumo. Buscava 
o rumo da credibilidade, 
da previsibilidade e da 
Justiça, colocando pela 
primeira vez na história, 
os senhores crimino-
sos de colarinho branco 
atrás das grades. Houve 
a ruptura. Mas como em 
toda eleição, o povo es-
colhe seus mandatários. 
Entramos numa nova era 
e, como todos sabem e ad-
mitem, não é tão fácil mu-
dar um quadro que enrai-
zado em todas as esferas 
do setor público e privado, 
que dominava e ainda do-
mina parte do poder, não 
será fácil trocar todas as 
peças, e até que aconteça, 
o melhor é ir fazendo o 
dever de casa. Cada qual 
fazendo sua parte por 
que, só o tempo, e outras 
oportunidades de mudan-
ça, podem de novo mudar 
o rumo, para demonstrar 
que o povo quer assim.

Democrático que sou, 
não quero a volta da 
opressão. Amo a li-

berdade! Mas do jeito que 
está, não vejo um horizon-
te tranquilo. Os políticos 
só têm projetos de poder. 
Não se importam com a 
nação e os seus. O egoismo 
do ser humano vem desde a 
criação e sei que não deve-
mos misturar religião com 
política, mas essa coisa de 
não se preocupar com o 
próximo fez com que Deus 
enviasse o seu Filho pa-
ra nos ensinar, através do 
Evangelho, a fórmula de 
amar e ser amado. Judas 
Escariote. vendo o esforço 
de Jesus e conhecedor da 
natureza humana, achou 
que a melhora só viria se 
Jesus assumisse o poder, 
pois com sua bondade, se-
ria a salvação. Como Jesus 
não queria se envolver e 
não veio para isso, Judas 
foi mal interpretado e ro-
tulado de traidor.

Hoje também vejo que 
só Jesus! O único capaz 
de nos tirar desse lama-
çal que nos encobriu por 
inteiro, tirando a nossa 
capacidade de ver e ra-
ciocinar. Por causa da 
imbecialidade dos pseu-
dos intelectuais que, com 
uma briga polarizada en-
tre esquerda e direita, se 
digladiam vergonhosa-
mente e não consegui-
mos avançar.

Tem hora que me dá 
vontade de soltar um 
grande palavrão para 
extravasar-me mas, em 
respeito a vocês, escrevo 
com caneta vermelha, 
para mostrar a minha ira 
e pedir que respeitem as 
urnas. Esperem as próxi-
mas eleições para mostra-
rem os descontentamen-
tos ou não. Enquanto isso, 
deixem o escolhido gover-
nar. É mais democrático!

Guto Sardinha
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Dia de Finados
Como sempre acontece todos os anos, os 
cemitérios da cidade estarão abertos para 
receber milhares de pessoas que visitam 
os campos santos para fazer homenagens 
póstumas a parentes e amigos que já dei-
xaram este mundo. O cemitério Memorial 
da Igualdade, situado na Virgem Santa, o 
maior de todos, é o que deverá receber 
maior número de pessoas e onde estão 
sepultadas algumas pessoas célebres e 
ilustres conhecidas.

Venda de flores
Os demais cemitérios - Santíssimo, São 
João Batista e Rosário situados na Rua da 
Igualdade onde não há mais sepultamen-
tos a não ser em casos especiais, assim 
como o Cemitério de Santana e de São 
José do Barreto, também receberam lim-
peza e pintura feita pela Secretaria Adjun-
ta de Limpeza Pública para receber paren-
tes e amigos dos mortos. Como sempre, 
nesses locais, é grande a venda de flores 
e velas por ambulantes.

Uma vez Flamengo...
Algumas agências de viagens estão mo-
vimentadas e vendendo passagens para 
Santiago (Chile), onde no dia 23 deste 
mês, acontece a partida final da Taça Li-
bertadores da América, ocasião em que 
o Clube de Regatas do Flamengo estará 
enfrentando o River Plate. Fora as despe-
sas de hospedagem e de avião, o valor de 
ingresso bem localizado no estádio custa 
em torno de US$ 80 dólares. Já tem gente 
viajando por rodovia para assistir o jogo.

Campanha política
A legislação eleitoral é clara e como o su-
cesso do sistema digital ocasionou uma 
ruptura no processo quando Bolsonaro foi 
eleito utilizando as redes sociais, tem alguns 
políticos usando a internet fartamente para 
não só fazer campanha, mas também para 
fazer acusações que  criam cabelos em ca-
beça de careca. Pelo que se observa até 
agora, o território livre da internet vai dar 
muita dor de cabeça à Justiça Eleitoral que 
ainda não se adequou ao novo.

Trem na linha
O deputado Welberth Rezende, que nesta 
segunda-feira tem reunião marcada com 
um grupo de empresários na sede da As-
sociação Comercial de Macaé, abraçou a 
campanha de colocar o trem nos trilhos 
para o longo percurso ligando o Rio de 
Janeiro à Vitória (ES). São quase 500 qui-
lômetros de extensão e custo estimado em 
alguns bilhões que não se sabe de onde vai 
sair. O projeto objetiva também recuperar 
os ramais turísticos na região serrana.

Enquanto isso...
As duas composições do Veículo Leve So-
bre Trilho - VLT, que custaram aos cofres 
públicos cerca de R$ 15 milhões e deveriam 
ligar o Lagomar a Imboassica, onde está o 
Parque de Tubos da Petrobras, continuam 
paradas na antiga estação ferroviária onde, 
curiosamente, está instalada a Secretaria 
de Mobilidade Urbana. Não deve ser difícil 
construir uma ferrovia de quase 500 quilô-
metros para chegar até Vitória. Difícil está 
sendo colocar o VLT para andar.

Fim da Infraero?
O governo federal já anunciou que a Infraero 
faz parte do rol de empresas a desaparecer 
do mapa pelo enorme prejuízo que causa. 
Além do mais, demonstra deficiência e não 
atende ao público como deveria, gerando 
muitas reclamações. Mas pelo que se ob-
serva, parece que tem gente querendo até 
roer o osso e pode estar criando dificulda-
des para não ser extinta. O caso de Macaé, 
por exemplo, com relação à certificação da 
pista do aeroporto, pode ser um exemplo.

Já vai tarde... 
Mas não é só em Macaé, onde tudo anda 
a passo de tartaruga. Quando há um caos 
aéreo, lá está ela, sem solução imediata para 
os problemas causados aos passageiros 
que acabam sofrendo as consequências 
de uma má administração. O presidente 
da Infraero é Brigadeiro e o presidente do 
Brasil é Capitão. Mas como ele já decidiu e 
é Chefe do Estado Maior do Exército, será 
que a turma vai continuar “peitando” para 
esvaziar a autoridade de Bolsonaro?

Pé no acelerador
Até terça-feira passada, os passageiros que hoje 
têm pressa para o deslocamento para as grandes 
cidades, estavam sendo transportados para o ae-
roporto de Cabo Frio por via rodoviária, porque a 
Anac não havia liberado a certificação do aeropor-
to de Macaé, o que só aconteceu com a assinatura 
das três portarias da agência na segunda-feira. 
Depois, outra parte burocrática. A empresa de 
aviação tem de requerer primeiro a homologação 
para depois vender passagens. Se dependesse 
da Infraero, a Passaredo não pousaria por aqui.

Enquanto a briga entre a Prefeitura e a Cedae continua tramitando morosamente na Justiça, para saber 
quem “vai mandar na água”, os empresários da rede hoteleira, de bares e restaurantes, além de condomínios, 
estão pagando caro pelo caminhão-pipa que se tornou dono do pedaço. Os empresários prometem acionar a 
Justiça, através do CVB, para ver se resolvem o problema que vai aumentando à medida que chega o verão, 
quando se gasta mais água.
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Polícia
VIOLÊNCIA

Criança de três anos é agredida 
pelo padrasto no bairro Lagomar
Após violência contra o menino de três anos, homens apontados como traficantes 
espancam padrasto e a mãe da criança em via pública. Vídeo viralizou na internet 
Cristian Kupfer 

Uma criança de três anos de 
idade ficou gravemente 
ferida após ter sido agre-

dida fisicamente com pontas de 
cigarro, provocado pelo padras-
to. Costas, nariz, mão, nádegas e 
órgão genital foram as partes do 
corpo mais atingidas. O vídeo que 
circula na internet desde a noite 
de quinta-feira (31), tem causado 
revolta quando a criança relata o 
ato da violência que acaba sendo 
narrado pela tia. 

A covardia contra o menino 
que é morador do bairro La-
gomar, aconteceu na última 
quarta-feira (30), e somente no 
fim da tarde de quinta-feira (31), 
que as avós da criança procura-
ram o Conselho Tutelar (CT) do 
bairro Imbetiba, para relatar a 
barbaridade. 

Após abertura do processo no 
CT, familiares levaram o menino 
até o Hospital Público de Macaé 
(HPM) para receber atendimen-
to médico.

Dias depois do crime, homens 
apontados como traficantes do 
Lagomar, convocaram o padras-
to e a mãe da criança para saber 
do ocorrido. Sem muita conversa, 
um dos líderes do tráfico ordenou 
que o padrasto agredisse fisica-

mente a própria companheira 
com pedaço de pau. Os crimi-
nosos filmaram toda a ação e o 
vídeo mostra nitidamente a mãe 
da criança sentada no chão da rua 
levando pauladas e pontapés. 

Em seguida, os traficantes co-
meçaram a espancar o padrasto 
com pedaços de pau e chutes, e 
a mulher também foi mais uma 
vez violentada. Após sessão de 
violência, traficantes usaram fi-
tas adesivas e enrolaram na boca, 

nos pés e na cabeça do casal.  Por 
determinação do tráfico, o casal 
que reside na W26, no Lagomar, 
não pode sair de casa por dois 
meses.

Representantes da família da 
criança procuraram ajuda do 
Conselho Tutelar para que me-
didas sejam tomadas.  A Escola 
Municipal de Educação Infantil 
Iracy Pinheiro Marques também 
entrou em contato com o Conse-
lho Tutelar via e-mail, onde fo-

ram enviadas fotos da agressão 
contra a criança. O menino está 
sob os cuidados da avó materna. 

No início da tarde de sexta-fei-
ra (1°), agentes da Polícia Civil de 
Macaé, procuraram o Conselho 
Tutelar para ter acesso à cópia do 
processo e começar a investigar 
o caso, já que até o momento, o 
Boletim de Ocorrência não foi 
realizado pelos familiares, com 
medo de represália por parte dos 
traficantes.

REPRODUÇÃO / CIRCUITO INTERNO

Padrasto 
e mãe - da 
criança 
agredida 
-, são 
espancados 
em via 
pública, 
no bairro 
Lagomar, em 
Macaé

Policiamento será diferenciado neste �m de semana na região
SEGURANÇA

O fim de semana terá poli-
ciamento reforçado nos seis 
municípios de atuação do 32º 

Polícia Militar conta com 
reforço do efetivo para 
patrulhar cemitérios, 
área central e bairros de 
Macaé e Rio das Ostras  

Batalhão de Polícia Militar.  A 
ação tem como objetivo evitar as 
práticas de crimes, levando em 
consideração o grande número 
de pessoas que passarão pelos 
cemitérios no feriado para visi-
tar familiares e amigos.

Os agentes estarão de pronti-
dão e à disposição da população 
para coibir principais delitos 

que costumam ser roubo e fur-
to. Criminosos são oportunistas 
e se aproveitam da distração e 
da aglomeração de pessoas pa-
ra furtar pequenos objetos sem 
que elas percebam. 

As cidades do Norte Flumi-
nense, sob a responsabilidade 
do batalhão de Macaé terão a 
presença garantida dos poli-

ciais militares nos cemitérios 
de Macaé e Rio das Ostras. A 
maioria dos locais estará aberto 
entre 7h às 17h, e o policiamento 
permanecerá enquanto houver 
visitantes. 

A Guarda Municipal também 
auxiliará o patrulhamento, além 
de orientar o trânsito para pe-
destres e condutores nas ruas.

Finados impulsiona comércio de �ores
LUCRO

O movimento nas floricultu-
ras da cidade para as vendas pelo 
Dia de Finados, celebrado neste 
sábado (2), estava pequeno desde 
o início da semana. O volume de 
vendas maior é esperado no dia, 
o que poderá impulsionar o co-

Floriculturas e 
ambulantes cadastrados 
vão disputar  vendas de 
flores durante o feriado e 
a expectativa é de lucro 

mércio de flores em Macaé. No 
entanto,  os ambulantes só estão 
autorizados a iniciar as vendas a 
partir de sexta-feira (1°).

De acordo com a Coordenado-
ria de Posturas de Macaé, ambu-
lantes estarão atuando nas vendas 
em áreas permitidas, no entorno 
dos seis cemitérios de Macaé: 
Imbetiba, Morro de Santana, 
Memorial da Igualdade e Barreto 
e região serrana. Segundo a coor-
denadoria, o consumidor não vai 
pagar mais caro pelas flores, já que 
os preços seguem regulados pelos 

índices do ano passado.  
Comerciantes afirmam que as 

vendas andam fracas para a data 
de Finados, no entanto, esperam 
melhoria no movimento. Em rela-
ção aos preços, eles afirmam não 
existir diferença comparando 
com os do ano passado. A dúzia de 
palmas está sendo comercializada 
a R$ 30, o monsenhor rosa, outra 
flor bem procurada, está custan-
do R$ 10, o amarrado e a dúzia de 
rosas está saindo a R$ 30.

A vendedora Ana Paula Cas-
tro aproveita o Dia de Finados 

para garantir um extra no seu 
orçamento. “Trabalho com isso 
há mais de 20 anos, e esse ponto, 
próximo à rodoviária de Macaé, é 
um dos melhores. Com a venda 
dos produtos, o lucro chega a cer-
ca de R$ 400 em apenas dois dias 
de trabalho”, disse.

A expectativa é de crescimen-
to nas vendas. Ana Paula explica 
que hoje a procura chega a dobrar. 
“Principalmente nos cemitérios, 
as pessoas compram muitas flores 
como forma de mostrar carinho e 
lembrar o ente querido”.

CMDDCA estica prazo do resultado da eleição 
e gera descon�ança por parte da população  

SEM TRANSPARÊNCIA 

A insatisfação, descon-
fiança e falta de transparência 
na eleição para Conselho Tutelar 
de Macaé está dando o que falar. 
Como se não bastasse a falta de 
organização, poucas urnas e seção 
eleitoral, fila quilométrica, além 
de  pessoas fazendo bocas de urna, 
compra de votos e confusão entre 
votantes durante o pleito - que foi 
realizado no último dia 6 -, a demo-
ra da lista oficial dos conselheiros 
eleitos parece uma eternidade para 

Lista oficial dos conselheiros 
eleitos estava prevista 
para ser divulgada nesta 
quinta-feira (31). Conselho 
Municipal publicou novo 
edital com novas datas

ser divulgada. 
No meado do mês de outubro, o 

presidente da Comissão Eleitoral 
para Seleção Pública dos Conse-
lheiros Tutelares, Rafael Amorim, 
publicou no Diário Oficial o cro-
nograma com datas estipuladas de 
prazo para a decisão da eleição. O 
primeiro edital foi publicado, após 
várias irregularidades serem com-
provadas como, votos duplicados 
em uma urna e em outra seção 
eleitoral foi constatada que havia 
mais cédula de votação que eleitor. 
A partir daí foram levantadas aná-
lises e o Conselho resultou na im-
pugnação de cinco (5) candidatos, 
e pelo que parece, cabe recurso. Na 
última terça-feira (29), candidatos 
que aguardam o resultado oficial 
foram informados que a plenária 
chegou a ser alterada pelo próprio 

órgão, e mais uma nova data foi di-
vulgada para a publicação final dos 
eleitos, dia 12 de novembro. O resul-
tado final deveria ser publicado na 
quinta-feira (31), porém o que cau-
sa a estranheza é que o CMDDCA 
não explica a alteração da plenária.

Enquanto isso, o desgaste por 
parte dos candidatos que chega-
ram a ser eleitos criam expectativas 
para ter a divulgação oficial. Outra 
polêmica que tem ocorrido nos bas-
tidores, é que os candidatos que fo-
ram eleitos e tiveram a lista prévia 
de contagem de votos divulgadas, 
no dia 8 de outubro, não tem mais 
valor, que de acordo com eles, a se-
gunda lista divulgada na semana 
passada teve os votos recontados e 
com isso, houve alteração na classi-
ficação dos eleitos e suplentes. 

Sem diálogo com os candidatos e 

nem com a imprensa, o presidente 
do Conselho, Rafael Amorim, con-
vocou uma reunião extraordinária 
para o próximo dia 7, às 9h, no au-
ditório do Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDDCA), que fica 
localizado na Rua Tenente Rui Lo-
pes Ribeiro, 403, Centro. A reunião 
de primeira chamada vai discutir 
sobre a eleição do Conselho Tute-
lar , tais como recursos e plenária. 
A convocação é válida para os con-
selheiros titulares, suplentes, enti-
dades de atendimento filantrópicas 
e governamentais, empresas, sin-
dicatos, associações de moradores 
e secretarias municipais, além de 
representantes do Juizado de Di-
reito da 2ª Vara da Família Infância 
e Juventude da Comarca de Macaé 
e do Ministério Público.

Base da Guarda Municipal 
está fixa na Praça Veríssimo 
de Melo. Dois guardas 
ficarão de plantão 24 horas

NOTA
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AEROPORTO

Primeiro voo desembarca em 
Macaé e é recepcionado pela equipe 
da Aeroportos Sudeste do Brasil
Momento do pouso marca uma nova fase do aeroporto que ainda é 
administrado pela Infraero e em fase de transição até dezembro

Depois de quatro anos 
sem voo comercial de 
passageiros, desde que o 

Aeroporto de Macaé foi obriga-
do a reformar a pista para per-
mitir o pouso e decolagem de 
aeronaves maiores, a volta da 
operação ocorrida na tarde de 
quarta-feira (30), foi cercada de 
grande expectativa. O primeiro 
pouso do voo 5976, da Passa-
redo Linhas Aéreas, que dei-
xou São Paulo (Congonhas) às 
14h25, aconteceu nesta quarta-
feira (30), foi recepcionado pela 
equipe da Aeroportos do Sudes-
te do Brasil (ASeB), da Zurich 
Aiport, que venceu a licitação 
e a concessão do Aeorporto de 
Macaé por 30 anos e a partir de 
dezembro assume totalmente 
todas as operações.

“Para nós, é uma alegria 
muito grande participar desse 
momento tão importante, que 
marca a vida dos macaenses e a 
nossa como grupo Zurich Air-
port. Tivemos parte ativa na 
viabilização desse voo e nada 
melhor do que recepcionar os 
primeiros passageiros, mos-
trando nosso orgulho em fazer 
parte desta conquista para a ci-
dade”, afirmou Matthias Poeter, 
CEO da empresa.

A previsão da ASeB é que 
esse seja o início de uma série 
de conquistas que o aeropor-
to passe a ter após assumirem 
as operações, previsto para a 
primeira quinzena de dezem-
bro. “Estamos empenhados 
em estudar as viabilidades e 
promover melhorias para os 
próximos 30 anos. Nossa mis-
são, é gerir o aeroporto com a 
eficiência suíça, respeitando a 

cultura local”, explicou.
O voo 5977 de retorno para 

São Paulo, com saida prevista 
às 18h25 e chegada às 20h05 
em Congonhas, desperta o in-
teresse de empresários da área 
de petróleo e gás e de empresas 
privadas, além de comerciantes 
que habitualmente viajam para 
a capital paulista a negócios. No 
local, também recepcionando 
os passageiros e os tripulantes, 
empresários das institiuições 
que formam o grupo Repensar 
Macaé,  na hora liderados pelo 
presidente do CVB Macaé, Gui-
lherme Abreu, que colocou no 
saguão do aeorporto dois ban-
ners de boas-vindas.

Embora as vendas de passa-
gens de São Paulo para Macaé e 
vice-versa, tenham sido inicia-

das há cerca de um mês, a inau-
guração do voo marcado para 
domingo (27), foi cercado de 
adversidades porque até aque-
le dia a Anac não havia certifi-
cado a pista do aeroporto para 
o pouso dos aviões ATR-72. Isso 
levou a Passaredo a utilizar o ae-
roporto de Cabo Frio de onde os 
passageiros chegavam a Macaé 
através de rodovia em ônibus e 
veículos particulares fretados, o 
que provocou alguns transtor-
nos para as pessoas.

A Anac só assinou as três 
portarias relacionadas para li-
berar o aeroporto de Macaé na 
noite de segunda-feira, quan-
do era comemorado o Dia do 
Servidor Público mas não 
houve tempo para publica-
ção no Diário Oficial, o que só 

ocorreu no dia 30, colocando 
um fim na ansiedade das pes-
soas que a partir de agora, vão 
tornar habitual nos horários 
anunciados observar as aero-
naves sobrevoando a cidade.

Mas a primeira aeronave a 
pousar na pista do aeroporto 
de Macaé foi da MAP Linhas 
Aéreas, comprada pela Pas-
saredo. Após o pouso e taxiar 
para o pátio de estacionamen-
to, houve o tradicional batismo 
com jatos d´água pelo cami-
nhão do Corpo de Bombeiros. 

"Agora se tornou mais fácil 
e Macaé abre suas portas para 
o Brasil e para o mundo, com 
o aeroporto funcionando com 
voos comerciais ligando as 
principais cidades brasileiras", 
disse Guilherme Abreu.

DIVULGAÇÃO

Açu Petróleo registra recorde 
de movimentação em 2019

RECORDE

A Açu Petróleo, parceria do 
Grupo Prumo com a alemã Oil-
tanking, registrou neste ano re-
corde de movimentação em seu 
terminal no Porto do Açu, em 
São João da Barra (RJ). Desde 
o início do ano, já foram movi-
mentados mais de 53 milhões 

Com contrato com todas 
as petroleiras que atuam 
no Brasil, terminal da 
empresa já movimentou 
mais de 53 milhões de 
barris neste ano

de barris, ultrapassando o total 
registrado em 2018, que foi de 
40 milhões de barris.

"Temos um terminal eficiente 
e moderno, que possibilita uma 
operação segura, rápida e com 
menor custo global para os nossos 
clientes. E, cada vez mais, percebe-
mos que estes diferenciais são es-
senciais na tomada de decisão das 
petroleiras", disse Victor Snabaitis 
Bomfim, CEO da Açu Petróleo.

A empresa, que prevê encerrar 
2019 com cerca de 65 milhões de 
barris de petróleo movimentados, 
já possui contratos com todas as 
petroleiras que realizam operações 

DIVULGAÇÃO

de exportação no Brasil. A última 
a operar no terminal foi a Repsol, 
que movimentou cerca de 1 milhão 
de barris produzidos no Campos de 
Sapinhoá (Bacia de Santos).

Com moderna infraestrutura e 
localização estratégica, próximo 
às bacias de Campos e Santos, o 
Terminal da Açu Petróleo realiza 
operações de transbordo em área 
abrigada por quebra-mar, com os 
navios cercados por barreiras de 
contenção e ao lado de uma base 
de resposta a emergência, possi-
bilitando uma operação confiável 
e segura, com menor risco de im-
pacto ao meio ambiente.

DIVULGAÇÃO

ECONOMIA

US$ 30 bilhões 
para revitalizar 
campos maduros

Os doze contratos da ro-
dada zero de concessões pror-
rogados pela ANP visando à re-
vitalização de campos maduros 
demandarão investimentos de 
US$ 29 bilhões em até 27 anos. 
A projeção foi feita por Marcelo 
Castilho, superintende de De-
senvolvimento e Produção da 
agência, durante apresentação 
na OTC Brasil na quarta-feira 
(30/10), no Rio de Janeiro.

Os aportes previstos envolve-
rão toda a cadeia, desde o forne-
cimento de bens e serviços até a 
exploração. "Cada contrato tem 
um prazo de prorrogação pró-
prio, podendo chegar a 27 anos. 
Então, esperamos que, durante 
esse período, a cadeia receba 

Projeção da ANP 
considera contratos 
da rodada zero que 
foram prorrogados 
por até 27 anos

esses investimentos", destacou.  
Os contratos compreendem 

concessões offshore (Marlim, 
Marlim Leste, Marlim Sul, Fra-
de, Voador, Ubarana, Jubarte, 
Roncador), e onshore (Fazenda 
Alegre, Araçás, Canto do Amaro, 
Estreito). A ANP já recebeu 65 
pedidos de postergação de con-
tratos de ativos maduros. Dos 
53 hoje em análise, dez estão 
no mar e 43 em terra.

Na reunião desta quinta-feira 
(31/10), a ANP deve deliberar 
sobre a redução a redução da 
alíquota de royalties para 5% na 
produção incremental de cam-
pos maduros. A agência analisa 
40 pedidos nesse sentido.

Atualmente, há 241 campos 
maduros no Brasil, sendo que 
mais de 50% deles estão com 
contratos ativos. A expectativa 
é que os desinvestimentos da 
Petrobras contribuam para sua 
revitalização, com a entrada de 
novos players que priorizem seu 
desenvolvimento.

Com 25 metros de profundida-
de e capacidade licenciada para 
movimentar até 1,2 milhão de 
barris de petróleo/dia, o Termi-
nal da Açu Petróleo é o único pri-
vado do país com capacidade pa-
ra receber navios da classe VLCC 
(Very Large Crude Carrier), con-
siderados os maiores do mundo. 
Desde que começou a operar, em 
2016, a Açu Petróleo já realizou 
114 operações de transbordo, sen-
do 24 com navios do tipo VLCC.

Com a previsão de aumento da 
produção e exportação de petró-
leo previstas para os próximos 
anos, a Açu Petróleo está desen-

volvendo um projeto para am-
pliar os serviços prestados pela 
empresa. "O Brasil tem um grande 
desafio para os próximos 10 anos, 
que é investir em infraestrutura 
para suportar o crescimento nas 
exportações de petróleo, que pode 
chegar a quase 3 milhões de bar-

ris por dia. Neste contexto, a Açu 
Petróleo está desenvolvendo um 
projeto que contempla parque de 
tancagem e oleodutos que conec-
tarão o Açu aos campos produto-
res da Bacia de Campos e também 
às refinarias instaladas no Sudeste 
do país", disse Bomfim.

Azul anuncia voos do Galeão 
para o aeroporto de Macaé

PONTE AÉREA

Com voos diários do 
Galeão - Rio de Janeiro, a 
partir de 09 de dezembro, 
para o município de Macaé, 
a Azul Linhas Aéreas que 
se consolida como a maior 
companhia aérea do Bra-
sil em número de cidades 
domésticas servidas, é ou-
tra empresa de aviação que 
voltará a pousar na pista do 
aeroporto desta cidade. As 
passagens já começaram a 

Logo após a Passaredo 
Linhas Aéreas iniciar 
voos de Congonhas 
para este município, a 
Azul anuncia voos para 
dezembro

ser comercializadas após às 
11h de quinta-feira em todos 
os canais oficiais da empresa, 
a partir de R$ 130,25.

Os voos entre Macaé e o 
Galeão serão operados pelo 
ATR 72-600 da Azul, com ca-
pacidade para 70 assentos. A 
bordo da aeronave, os clien-
tes poderão experimentar o 
serviço da companhia, com 
snacks e bebidas à vontade e 
sem custo adicional.

As partidas do Rio para 
Macaé serão diárias, com 
uma escala em Campos dos 
Goytacazes no voo da volta. 
A partir de 02 de fevereiro de 
2020, a rota Galeão-Macaé-
Campos- Galeão contará 
com dois voos por dia, do-
brando a oferta de assentos 

diários nas cidades do Norte 
Fluminense.

“Estamos muito felizes em 
retomar nossas operações 
em Macaé, servindo mais um 
importante destino no país 
com intensa atividade econô-
mica. O mais bacana é poder 
anunciar que Macaé e Cam-
pos terão dois voos diários no 
início do ano que vem, o que 
nos permitirá oferecer mais 
assentos e opções de horários 
ainda mais convenientes aos 
nossos Clientes. Assim, quem 
parte de uma dessas cidades 
poderá ir e voltar no mesmo 
dia, fortalecendo ainda mais 
a conectividade da nossa 
malha”, afirma Abhi Shah, 
vice-presidente de Receitas 
da Azul .

O anúncio do voo da Azul 
para Macaé acontece uma 
semana depois de a compa-
nhia comunicar a chegada 
em Guarapuava (PR) e duas 
semanas após a confirmação 
dos voos para Araraquara 
(SP). Com os novos destinos, 
a Azul terminará o ano com 
seis novas bases adicionada 
à sua malha de voos: as três 
se juntam à Toledo (PR), Pa-
to Branco (PR) e Porto, em 
Portugal. .

Os voos decolam às 10h do 
Galeão, chegando 10h50 em 
Macaé. De Macaé, a aerona-
ve decola às 11h20 para Cam-
pos, com previsão de chegada 
às 11h50. O retorno está pre-
visto para 12h20 com pouso 
às 13h20 no Rio.
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PROJETO

Entrega dos certi�cados do bolsa escola 
acontece na próxima quarta-feira dia 6
Os responsáveis pelos alunos contemplados devem comparecer para entrega de documentos até terça-feira, dia 5

O Prefeito Dr. Aluízio Jr 
e o secretário munici-
pal de Educação, Guto 

Garcia, entregam quarta-
feira, dia 06, às 18h, na cidade 
Universitária, os certificados 
aos 100 alunos beneficiados 
na terceira etapa do programa 
Bolsa Escola. A listagem foi 
publicada quarta-feira (30), 
no  portal oficial (www.ma-
cae.rj.gov.br), com o nome dos 
estudantes do 6º ao 9º ano e 
Educação de Jovens e Adultos 
(Eja), que apresentaram o me-
lhor desempenho no terceiro 
bimestre letivo. O programa 
prevê o pagamento do bene-
fício de R$ 600,00. Em contra-
partida,  eles farão atividades 
pedagógicas nas escolas, em 
apoio a alunos com dificulda-
des, durante oito horas sema-
nais.  Os responsáveis pelos 
alunos contemplados devem 
comparecer para entrega de 
documentos até terça-feira, 
dia 5 de novembro, das 9h às 
16h, na sala 301, da Secretaria 
de Educação. Devem ser for-
necidos: cópia do CPF;  cópia 
do cartão ou extrato de conta 
bancária em nome do aluno. 
Aqueles que não comparece-
rem, automaticamente perde-
rão a oportunidade e a Educa-
ção irá divulgar a listagem dos 
estudantes suplentes.

O resultado leva em conside-
ração o cálculo percentual das 
notas dos alunos matriculados 
nas turmas de 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e EJA, 
referente às disciplinas de Lín-
gua Portuguesa, Matemática, 

História, Geografia, Ciências, 
Inglês, Artes e Educação Física. 
O "Bolsa Escola" está previsto 
no decreto de que trata a Lei 
4.529/2018 e está diretamente 
relacionado ao desempenho pe-
dagógico do aluno e, portanto, 
poderá se repetir a cada bimes-
tre letivo para o mesmo aluno 
ou ser concedida a outro, que 
atender as exigências.

De acordo com o secretário 
de Educação, Guto Garcia, o 
"Bolsa Escola" é um projeto 
pioneiro no estado e um avan-
ço para a educação de Macaé. 
"Esta é uma conquista positiva. 
O objetivo é contribuir com a 
permanência do aluno na esco-
la e com o desenvolvimento do 
processo de ensino. A conces-
são da bolsa está diretamente 
relacionada ao desempenho 
pedagógico do aluno . Nos últi-
mos dois bimestres letivos re-
gistramos histórias maravilho-
sas sobre os contemplados do 
programa e desta vez também 
temos vários tricampeões".

Antes da divulgação da lista, 
cabe à direção das unidades 
municipais elaborar e entre-
gar mensalmente relatório de 
acompanhamento das ativi-
dades pedagógicas realizadas 
pelos alunos beneficiados. A 
concessão da bolsa também 
considerou  o coeficiente  de 
rendimento que neste bimestre 
é de 30, além dos critérios de de-
sempate: maior nota obtida em 
Língua Portuguesa, maior nota 
em Matemática, maior percen-
tual de frequência total do aluno 
no bimestre e aluno mais velho.

DILVULGAÇÃO

Callebe dos Santos Estolano Estigarribia de 8 anos é tricampeão do projeto Bolsa Escola.

Cerca de 6 mil estudantes 
devem prestar o Enem neste 
domingo em Macaé

EDUCAÇÃO

Neste domingo (3), mais 
de 5 milhões de estudantes 
irão prestar a primeira etapa 
do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2019. Segundo o 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), as provas 
acontecerão em 10.133 lugares, 
em 1.727 municípios.

No Estado do Rio, 339.722 
pessoas se inscreveram. Em 
Macaé foram 6.613 inscrições. 
Já em Quissamã e Rio das Os-
tras, foram 617 e 5.205, respec-
tivamente. No Norte Flumi-
nense, o município com maior 

A primeira prova será 
de linguagens, ciências 
humanas e redação. 
Portões se fecharão às 
13h (horário de Brasília)

número de inscritos é Campos 
dos Goytacazes, com 9.805.

É importante lembrar que o 
candidato deverá chegar com 
antecedência ao local de prova. 
Os portões serão fechados, pon-
tualmente, às 13h (horário de 
Brasília). A abertura será às 12h 
e o início das provas às 13h30.

O primeiro dia do Exame será 
composto por 90 questões, sen-
do 45 de linguagens e 45 de ci-
ências humanas, mais redação. 
O tempo de prova será de 5h30.

Já no dia 10, acontecem as 
provas de ciências da nature-
za (45 questões) e matemáti-
ca (45 questões) com duração 
de 5 horas.

Vale lembrar que o candida-
to deverá levar no dia um do-
cumento oficial (original) com 
foto e a Declaração de Compa-
recimento, disponível na Página 
do Participante (https://enem.

DIVULGAÇÃO

Estudantes devem chegar com antecedência. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h

inep.gov.br/participante/#!/
inicial). O documento, perso-
nalizado, será pedido pelo apli-
cador na sala do exame.

O estudante também deverá 
portar caneta esferográfica de 
tinta preta e fabricada em ma-
terial transparente.

É proibido: borracha; corre-
tivo; chave com alarme; artigo 
de chapelaria; impressos e ano-
tações; lápis; lapiseira; livros; 
manuais; régua; óculos escuros; 
caneta de material não transpa-
rente; dispositivos eletrônicos 
(wearable tech, calculadoras, 
agendas eletrônicas, telefones 
celulares, smartphones, tablets, 
ipods, gravadores, pen drive, 
mp3, relógio, alarmes); e fones 
de ouvido ou qualquer trans-
missor, gravador ou receptor de 
dados imagens, vídeos e mensa-
gens. O candidato receberá no 
dia um envelope porta-objetos 

para guardar todos os itens 
proibidos. Ele deverá ser guar-
dado abaixo da carteira, com os 
eletrônicos desligados.

O gabarito oficial será divul-
gado no dia 13 de novembro e 

os resultados individuais em 
janeiro de 2020.

As notas do Enem podem ser 
usadas para concorrer a vagas 
no ensino superior público pe-
lo Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu), a bolsas em instituições 
particulares de ensino superior 
pelo Programa Universidade 
para Todos (ProUni) e a finan-
ciamento pelo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies).

IFF Macaé abre chamada 
pública para merenda escolar

AGRICULTURA FAMILIAR

O Instituto Federal Flu-
minense (IFF) está com o edi-
tal de Chamada Pública aberto 
para a aquisição de alimentos 
da Agricultura Familiar para 
o Campus Macaé. Na lista es-
tão itens como frutas (abacaxi, 
banana prata, laranja e manga 
plamer), feijão, leite, iogurte, 
queijo e manteiga.

De acordo com a instituição, o 
valor total orçado para compra é 
de R$ 181.061,03. O IFF explica 
que os valores foram estabele-

Interessados têm até 
o próximo dia 6 para 
enviar as propostas e 
documentações

cidos com base no preço médio 
pesquisado no comércio local 
do município de Macaé.

Para participar é preciso 
estar em uma das seguintes 
exigências: fornecedores In-
dividuais: Agricultores Fa-
miliares não organizados em 
grupos, detentores da Decla-
ração de Aptidão ao Programa 
Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (DAP 
Física); agricultores familia-
res organizados em grupos in-
formais detentores da Decla-
ração de Aptidão ao Programa 
Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (DAP 
Física de cada agricultor); e 
Grupos Formais - Agriculto-

WANDERLEY GIL

A abertura dos envelopes será no dia 7 de novembro, às 13h, no Campus Macaé

res familiares organizados em 
grupos formais (cooperativas 
e associações) detentores da 
Declaração de Aptidão ao 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (DAP Jurídica).

Os interessados devem en-
tregar a documentação exigida 
para habilitação estabelecida 
no edital e proposta de preço 
para venda no Protocolo do 
campus Macaé em envelopes 
fechados, de acordo com as es-
pecificações previstas no edi-
tal. A entrega deverá ser feita 
até o dia 6 de novembro, das 
09:00h às 12:00h e das 13:00h 
às 18:30h, de segunda a sexta-
feira, no Protocolo do campus.

O IFF MACAÉ FICA SITUADO NA
RODOVIA AMARAL PEIXOTO
S/N - KM 164- LAGOA.

Os interessados deverão 
estar atentos à documenta-
ção exigida e às condições de 

adequação dos alimentos para 
a merenda escolar.

A abertura dos envelopes 
contendo as propostas ocor-
rerá no dia próximo dia 7, às 
13:00 horas (horário de Brasí-
lia), no Miniauditório I, loca-

lizado no Bloco A do Campus 
Macaé IFFluminense.

Mais informações e aces-
so ao edital completo podem 
ser obtidos no site: http://
portal1.iff.edu.br/nossos-
campi/macae
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AUDIENCIA PÚBLICA

Alerj promove audiencia pública sobre o 
tema ‘Rio de Janeiro de Volta aos Trilhos 
A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), 
a Frente Parlamentar Rio no Trilhos e o Fórum Permanente de Desenvolvimento 
Estratégico do Estado do Rio de Janeiro promovem o evento na próxima quarta-feira (6)

A Comissão de Turismo 
da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de 

Janeiro (Alerj), a Frente Parla-
mentar Rio no Trilhos e o Fó-
rum Permanente de Desenvol-
vimento Estratégico do Estado 
do Rio de Janeiro promovem a 
Audiência Pública sobre o te-
ma ‘Rio de Janeiro de Volta aos 
Trilhos - Passado, Presente e 
Futuro e o Programa Estadual 
de Recuperação da Malha Fer-
roviária de passageiros, Cargas 
e Reativação dos Trens Turís-
ticos’. O evento acontecera na 
próxima quarta-feira (6) a par-
tir das 10h no Plenário Barbosa 
Sobrinho do Palacio Tiradentes 
- Rua Primeiro de Março S/N - 
Praça XV, Centro do Rio de Ja-
neiro.

O Presideente da Comis-
são de Turismo, deputado Dr. 
Sadinoel (PMB), afirmou que 
pretende visitar as cidades flu-
minenses para discutir com 
instituições e representantes 
de prefeituras e do estado a rea-
tivação de ferrovias. "Queremos 
mapear o estado do Rio e verifi-
car os locais que tem potencial 
para receber ferrovias de ca-
ráter turístico, e pretendemos 
começar pela região serrana", 
afirmou o parlamentar. Uma 
das propostas é a de buscar 
investimento, principalmente 
privado, para a reativação da 
linha que liga o Alto da Serra, 
em Petrópolis até a estação de 
Barão de Mauá, no Centro Rio, 
desativada desde 1965. O eco-
nomista Antonio Pastori Em 

2007, o economista Antonio 
Pastori já havia apresentado 
um projeto, no valor de R$ 200 
milhões, para a restauração do 

DIVULGAÇÃO

O Presideente da Comissão de Turismo, deputado Dr. Sadinoel (PMB), afirmou que pretende visitar as cidades 
fluminenses para discutir com instituições e representantes de prefeituras e do estado a reativação de ferrovias

trecho, mas a medida não foi 
implementada.

De acordo com a coordena-
dora do Museu Imperial de 

Petrópolis, Isabela Verleun, o 
retorno do trem traria muitos 
benefícios para a região, que 
vão além turismo. "O morador 

de Petrópolis gasta em média 3 
horas de carro ou ônibus para 
vir à cidade do Rio, com o Trem 
esse percurso seria realizado 

em no máximo 1h30. O mora-
dor da cidade serrana seria be-
neficiado e também a popula-
ção de todo o estado, já que um 
monumento tão rico estaria de 
volta aos trilhos", reforço

Para viabilizar as obras, o pre-
sidente da Associação Ferrovi-
ária de Trilhos do Rio, Mozart 
Rosa, sugeriu que seja reutili-
zado material para as obras de 
recuperação das linhas. "Por 
quilômetro, o gasto para res-
taurar o trecho - com material 
de segunda mão - seria de R$ 2 
milhões", estimou. "A ferrovia 
é fonte geradora de negócios", 
completou.

O engenheiro ferroviário, 
Hélio Suevo, explicou que no 
estado do Rio existem 300 qui-
lômetros de ferrovias que estão 
subutilizados e podem ser re-
ativados. Segundo ele, existem 
hoje 410 km de malha ferrovi-
ária para cargas e 315 km para 
transporte de passageiros. "Em 
momentos de crise temos que 
tornar o nosso estado mais atra-
tivo e uma das maneiras é inves-
tindo no turismo. Por que não 
investir na ferrovia, que é tão 
pouco explorada?", questionou.

Hélio lembrou que no Brasil 
existem 29 trechos ferroviários 
turísticos, desses, 24 estão ope-
rando, dois estão paralisados e 
três sendo implantados. "Dos 
que estão em funcionamento, 
apenas três ficam no estado do 
Rio. O corcovado, na capital, o 
Grussaí, em São João da Barra 
e a Estrada do Alto, em Guara-
tiba", informou Suevo.
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