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Multas: motoristas do BRT vão
parar na quinta-feira
Eles querem que Crivella cancele cerca de 4 mil multas

M

otoristas que atuam no transporte
de
passageiros
dos BRTs fazem
uma paralisação de advertência próxima quinta-feira, das
17h às 19h, em todos os corredores. A finalidade, de acordo
com o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus
de Rio de Janeiro (Sintrturb
Rio), é a de cobrar ao prefeito
Marcello Crivella o cancelamento das cerca de 4 mil multas prometido por ele duas
semanas atrás, mas que até
agora não aconteceu. Segundo Sebastião José, presidente
do sindicato, essa falta de sensibilidade por parte da prefeitura o que vem deixando vem
contribuindo para que os profissionais continuem apreensivos em relação ao desconto
das infrações de seus salários,
mesmo com a garantia dada
pelos representantes dos consórcios de que os descontos
parariam até que a prefeitura
desse uma posição definitiva
sobre o assunto.
- Estivemos reunidos com
o secretário de Transportes
Fernando MacDowell que nos
garantiu que todas as multas
seriam canceladas, mas isso

não ocorreu. Não queremos
prejudicar a população, mas
também não podemos deixar que uma categoria seja
penalizada pela falta de uma
administração mais eficaz no
que diz respeito a sincronização dos sinais de trânsito
existentes nos corredores; já
que o ônibus do BRT tem 37
metros e pesa cerca de 30 toneladas vazio e 65 toneladas
cheio, e quando o sinal passa
de amarelo para vermelho a
uma distância de 100 metros
é impossível que o motorista
consiga parar imediatamente,
o que poderia causar um acidente grave, prova disto é que
a maioria das multas são de
fotos das placas traseiras dos
veículos - explicou.
Sebastião frisou também
que o mais importante que
cancelar as multas seria a realização de uma auditoria por
parte da prefeitura para que
sejam instalados, o mais rápido possível, temporizadores
em toda a extensão dos corredores. Ele disse ainda que
para entender melhor o que
vem ocorrendo, foi detalhado
no ofício enviado ao prefeito
que, em novembro do ano
passado, esse problema já ha-
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UPP São João prende
último suspeito por
morte de policial
Policiais da Unidade de
Polícia Pacificadora (UPP)
São João prenderam, na
madrugada desse domingo, Igor de Souza Verlingue,
conhecido como HG, de
19 anos, último suspeito
de participação na morte
do policial militar Samir da
Silva Oliveira, na sexta-feira,
11, durante abordagem no
bairro do Méier.
Igor foi encontrado
numa casa na Rua 24 de
maio, ferido e sendo cuidado por duas mulheres,
uma delas auxiliar de en-

fermagem. O bandido havia sido ferido numa tentativa de assalto em que a
vítima reagiu.A auxiliar de
enfermagem confirmou
que é ligada ao tráfico no
Morro da Matriz e que pratica roubos na região do
Méier e Engenho Novo.
A casa em que o traficante foi encontrado fica
bem próxima ao local
onde o policial foi baleado. O bandido foi encaminhado para a Divisão
de Homicídios, que investiga o caso.

Ministro do Planejamento
abre mão de R$ 18 mil da
remuneração mensal
O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão,
Dyogo Oliveira, vai abrir mão
de R$ 18 mil mensais que
recebe por sua participação
como membro do Conselho
Fiscal do Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial
(Senac). O ministro informou
a decisão após a imprensa
destacar que sua remuneração e a de outros ministros
excedem o teto do funcionalismo, de R$ 33,7 mil.
Na última semana, Dyogo
Oliveira e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,

anunciaram a ampliação do
déficit fiscal de 2017 e 2018
para R$ 159 bilhões em cada
ano. Conjuntamente, apresentaram uma série de medidas
de austeridade envolvendo
os servidores públicos.
Entre as medidas, o preparo de um projeto de lei para
garantir que todas as verbas
pagas a servidores de todos
os poderes do governo federal, estados e municípios
respeitem o limite, que equivale ao salário de um ministro do Supremo Tribunal
Federal (STF).
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> Sindicato quer instalação de temporizadores

via sido discutido com o então secretário municipal de
Transportes Alexandre
Sansão, que prometeu a publicação de um memorando
interno ou portaria suspendendo por 180 dias todas as
multas aplicadas aos moto-

ristas dos BRTs até que uma
auditoria fosse realizada comprovando que a maioria delas
eram aplicadas quando o veículo já estava em movimento
no momento em que o sinal
mudava de amarelo para vermelho. Ele garantiu ainda que

não haveria nenhum desconto nos contracheques naquele período. Isso, segundo o presidente, ocorreu, pois nenhum
motorista foi penalizados até
março deste ano. Porém, depois que a nova administração tomou posse, as multas

começaram a chegar e, parar
piorar, as empresas começaram a descontar diretamente
no contracheque dos motoristas, e que antes da decisão do
cancelamento das multas, os
motoristas estavam pagando
para trabalhar.

Morre mulher baleada na cabeça em
confronto no Jacarezinho
A mulher, de 50 anos, baleada na
cabeça no fim da noite deste sábado,
conhecida como dona Jorgina é mais
uma vítima fatal da violência no Jacarezinho, Zona Norte do Rio. A moradora
da comunidade foi levada pelo Samu
para o Souza Guiar, mas não resistiu aos
ferimentos.
A comunidade, que já chega ao seu
décimo dia de confronto, contabilizando 8 mortes, teve nas últimas 24 horas
duas mortes e pelo menos três pessoas
baleadas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, uma mulher, de 22 anos,
também baleada na cabeça, segue em
estado grave no Hospital Salgado Filho,
no Méier, também na Zona Norte. Duas
vítimas dos confrontos tiveram ferimentos leves e já foram liberados.
O clima de insegurança na comunidade também impede a coleta de lixo.
De acordo com a Comlurb, a coleta de
lixo na comunidade está interrompida
desde a última quarta-feira. Moradores
também relataram que falta luz dentro
da favela. Durante a noite, bandidos
teriam atirado contra transformadores
para reduzir a luminosidade na área.
Em nota, a Light informou que segue
aguardando condições de segurança
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> A comunidade, que já chega ao seu décimo dia de confronto, contabiliza 8 mortes

para que os profissionais da companhia
possam atuar no local.
O comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Jacarezinho informou
que o primeiro confronto ocorreu, por
volta das 14h deste sábado, quando policiais foram checar uma denúncia sobre
a presença de criminosos armados na
região do Buraco do Lacerda e foram

recebidos a tiros. Ainda de acordo com
a polícia, os homens conseguiram fugir.
Posteriormente, um novo confronto
foi registrado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), três pessoas foram baleadas e foram socorridas para a
Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
de Manguinhos. Um homem já chegou
morto. O texto é de O Dia.

Suspeito é morto durante tentativa de
assalto na Tijuca
Um suspeito morreu após
ser baleado na Tijuca, Zona
Norte do Rio, na noite deste
sábado. De acordo com a Polícia Militar, ele e um comparsa
estavam armados e tentaram
assaltar um salão de beleza na
Rua Soares Costa. A ação, que
aconteceu pouco antes das
22h, foi impedida por um PM
que estava no local.
Durante a prática do crime,
os dois suspeitos se depararam
com o PM, que estava à paisana. O policial reagiu ao assalto
e houve tiroteio. Um dos bandidos foi baleado e morreu
no local. O outro suspeito também foi atingido, mas, ainda
conforme informou a corporação, conseguiu fugir mesmo
ferido. A identificação do homem morto não foi revelada.
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