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LLSupermercados do Rio darão 60% de
desconto para a AquaRio em compras
acima de R$ 30 sem sacola plástica

GERAL

LLpedido de rescisão de contrato

LLROLOU PROPINA PELA RIO 2016

VLT Carioca perto
do ponto final

Sérgio Cabral
entrega geral

Concessionária cobra R$ 150 milhões da Prefeitura

C

om sua primeira linha inaugurada há apenas três anos,
oVLT Carioca começa a entrar em rota de colapso.A concessionária responsável pelo serviço
anunciou ontem que solicitou à
Justiça a rescisão do contrato de
concessão,assinado em 2012 com
validade de 25 anos. O motivo é a
inadimplência e o descumprimento do contrato por parte da
Prefeitura do Rio há mais de um
ano. A dívida já ultrapassa R$ 150
milhões,referentes ao investimento na construção do sistema.
Segundo o VLT Carioca, mais
de 80 mil passageiros são transportados diariamente. A concessionária afirma que tenta negociar
com a prefeitura,desde dezembro
de 2018, pendências financeiras
que impediam a circulação da linha 3 — último trecho do sistema, que liga a Central do Brasil ao
Aeroporto Santos Dumont —, e
que o pedido de autorização para
operar o trecho segue sem resposta, assim como as tentativas de revisar o contrato.
“Em todas as tentativas de acordo,a concessionária buscava uma
solução para o acerto da dívida
relacionada ao investimento feito para a implantação das linhas,
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Atualmente, mais de 80 mil passageiros usam o VLT por dia

que não tem relação com o número de passageiros transportados.O
contrato prevê que o investimento realizado para a construção do
sistema seja retornado ao longo do
tempo como uma espécie de financiamento de longo prazo”,explica a empresa por meio de nota.
A concessionária VLT Carioca afirma que a prestação do ser-

viço foi mantida sem redução das
operações, o que tem sido possível apenas com aportes extras realizados pelos acionistas.“É assim
que o sistema segue transportando seus mais de 80 mil passageiros
diários,que poderiam chegar,por
exemplo,a 150 mil,com a entrada
da linha 3 e a reorganização de linhas de ônibus no Centro.”

Ex-governador revela pagamento
de US$ 2 milhões por olimpíada

O

ex-governador do Rio
Sérgio Cabral admitiu
a compra de votos para
a Olimpíada Rio-2016. Ontem,
em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, Cabral afirmou
que o ex-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB),
Carlos Arthur Nuzman, indicou o então presidente da
Federação Internacional de
Atletismo (IAAF), o senegalês
Lamine Diack, para que intermediasse a compra de votos.
Segundo Sérgio Cabral,
houve ligação de Leonardo
Gryner, ex-diretor de operações do Rio-2016, com Diack
e o filho dele, Papa Massata
Diack. O Rio compraria de 5 a
6 votos por US$ 2 milhões (R$
7,6 milhões pelo câmbio atual).
Segundo Cabral, Nuzman
contou que o presidente da
IAAF era “uma pessoa que se
abre pra vantagens indevidas” e que os votos viriam de
membros africanos do comitê e de representantes do atletismo, entre eles o do nadador
Alexander Popov e do saltador
Serguei Bubka.
“Eu chamei o (empresário)
Arthur Soares e falei pra ele
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Cabral explica compra de votos

conseguir o dinheiro. Isso foi
debitado do crédito que eu tinha com ele. Fui eu que paguei.
Eu dei o telefone do Léo (Leonardo Gryner) e eles acertaram
com esse Papa Diack”, disse.
Segundo Cabral, o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (DEM),
então no MDB, e os ex-presidentes Lula (PT) e Michel Temer (MDB) sabiam da negociação. Os três negam as denúncias.
Além de Cabral, o empresário
Arthur Soares Filho e Nuzman
foram denunciados por corrupção pela compra de votos.

rapidinha...

Carnaval: Grupo Especial com 14 escolas
O vice-presidente da Mocidade, Rodrigo Pacheco, que defendeu a permanência da Imperatriz no Grupo Especial,
confirmou ontem que será
candidato à presidência da Lie-
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sa. Ele anunciou que, se eleito,
vai propor mudança no regulamento para manter 14 agremiações na disputa e ressaltou
que as regras do Carnaval não
podem ficar submetidas à von-

tade da TV Globo de reduzir o
desfile para encaixar na grade de
programação, e que tem“diálogo próximo”com Salgueiro,Estácio, a Imperatriz, Grande Rio
e a própria Mocidade.

