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Natal com fome: vigilantes vão distribuir 
quentinhas com foto de Eduardo Paes

A
pós passar o ano 
de 2021 empur-
rando com a bar-
riga as dívidas do 

Prefeito Crivella e da sua pró-
pria administração, agora os 
seus asseclas informam que 
não vão pagar nada, e que o 
caixa da prefeitura fecha dia 
30 de novembro e reabre ape-
nas em março de 2022.

No início do seu mandato, 
o prefeito Eduardo Paes dizia 
que iria auditar todas as con-
tas da gestão Crivella antes 
de qualquer pagamento. 

E assim o fez, porém a 
segunda parte, que seria o 
pagamento nunca aconteceu, 

e quem está pagando essa 
conta maldita são os traba-
lhadores terceirizados que 
prestam o serviço de graça.

Por isso, dia 30, às 10h, 
em frente ao prédio da Prefei-
tura do Rio, na Cidade Nova, 
o Sindicado dos Vigilantes 
do Rio de Janeiro, a Nova 
Central Sindical e a Confe-
deração dos Vigilantes vão 
disponibilizar um carro de 
som para esclarecer os pro-
blemas por quais a categoria 
vem passando. 

Em meio a esse protesto, 
ao meio-dia, serão distribu-
ídas quentinhas com a foto 
do prefeito do Rio.

Moradores fazem protesto neste sábado para cobrar volta da linha C-10

Auditoria aponta 
superfaturamento em 

obras só metrô
Uma auditoria realizada pelo 

Tribunal de Contas do Estado 
do Rio de Janeiro (TCE-RJ) 
apontou ter havido superfatu-
ramento de quase R$ 2 milhões 
nas obras de ampliação da esta-
ção de metrô General Osório, 
em Ipanema. A reforma fez 
parte do pacote de promessas 
do Governo do Rio para rece-
ber os Jogos Olímpicos de 2016, 
quando a gestão era do ex-gover-
nador Luiz Fernando Pezão.

De acordo com o TCE-RJ, o 
governo custeou serviços que 
nunca foram prestados e houve 
desperdício até do concreto uti-
lizado para as obras. A informa-

ção foi divulgada pela Globo-
News nesta quinta-feira, 25, e 
confirmada pelo Tribunal. Em 
entrevista concedida à emis-
sora, o secretário-geral de Con-
trole Externo do TCE-RJ Oséias 
Santana afirmou que a situação 
poderia ter sido evitada pela fis-
calização.

“Certamente houve um 
superfaturamento na execu-
ção do contrato, que poderia 
ter sido evitado se a comissão 
de fiscalização tivesse se aten-
tado para os parâmetros estabe-
lecidos no contrato, mas infeliz-
mente não foi o que ocorreu”, 
disse o secretário.

Moradores do Centro e 
adjacências fazem protesto 
neste sábado, dia 27, pela 
volta da linha de ônibus C-10 
(Bairro de Fátima – Central). 
Os moradores e trabalhadores 
dessa região reclamam que a 
linha deixou de circular há 
mais de um ano e, mesmo 
com determinação da secre-
taria municipal de Transpor-
tes, para reativar a linha, a 
empresa Transurbe vem des-
cumprindo  a decisão da pre-
feitura. 

As pessoas mais idosas 
são as mais prejudicadas, for-
çando-as a caminhar quilô-
metros até chegar ao centro 
financeiro da cidade.

A manifestação tem início 
às 10h com término previsto 
para as 14h, na esquina da 
Rua Riachuelo com Av. Nossa 

Senhora de Fátima. Os orga-
nizadores estarão colhendo 
assinaturas para um abaixo-
-assinado que será entregue a 
Rioônibus, secretário de trans-
portes, ao prefeito e ao gover-
nador do estado.  

Moradores criticam o des-
caso das autoridades para com 
o Centro-Residencial e exigem 
a volta da tradicional linha que 
funcionou por mais de qua-
tro décadas entre o bairro de 
Fátima e a Central do Brasil. 

O protesto conta com o 
apoio da AMA Riachuelo, 
AMAC-Centro, Banda do 
Bairro de Fátima, Bloco Dra-
gões da Riachuelo, Banda da 
Amizade e Grupo Participa-
ção Bairro de Fátima, além das 
páginas no Facebook “Centro 
Lapa Residencial” e “O Mora-
dor é o Centro”.
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Risco para covid no Rio entra na bandeira verde
Pela primeira vez desde o início da pan-

demia, o mapa de risco do estado do Rio 
para a covid-19 entrou em bandeira verde, 
que significa risco ‘muito baixo’ na classi-
ficação. A atualização veio na 58º Mapa 
de Risco governo do estado, divulgado na 
última sexta-feira (26). As informações são 

do ‘BDRJ’.
A situação do estado, de maneira geral, é 

considerada de risco muito baixo, mas nem 
todos os municípios estão em bandeira verde. 
O mapa mostra que a Região Metropolitana 
I - Rio e Baixada, Região Metropolitana II 
- Niterói e São Gonçalo - e a Região Ser-

rana estão no patamar mais brando. O res-
tante dos municípios - Baía da Ilha Grande, 
Médio Paraíba, Centro-Sul, Noroeste, Norte 
e Região dos Lagos - permanecem na cor 
amarela, de ‘risco baixo’. 

O mapa mostra uma evolução: na semana 
passada, apenas a Região Metropolitana I 

era classificada como risco ‘muito baixo’.
Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 

o número de casos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) teve queda de 33%, e 
caiu em 46% o número de óbitos. 

O indicador compara índices de novem-
bro em relação a outubro.


