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LLA Prefeitura do Rio lançou ontem o site
licitaimoveis.rio, para venda de imóveis
do Fundo de Previdência do Município

GERAL

LLINCERTEZAS NO VLT

LLDE DAR ÁGUA NA BOCA

Uma briga sem
prazo pra acabar

Promoção
garante pizza
com desconto

Prefeitura e concessionária não se entendem

A

briga entre a Prefeitura
do Rio e a empresa que
opera o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) ganhou um
novo capítulo ontem, com a
anúncio da Prefeitura de que
cogita abrir uma nova licitação
para que outra empresa opere o serviço. O anúncio acontece um dia após a VLT Carioca
solicitar à Justiça a rescisão do
contrato, assinado em 2012 e
com validade de 25 anos, com
o governo do município.
O motivo do pedido seria
uma dívida por parte da prefeitura com a empresa de R$ 150
milhões, referente ao investimento para a implantação das
linhas. A companhia diz que
tentou por várias vezes uma negociação junto à prefeitura. Segundo a VLT Carioca, a dívida
teria impedido o início das operações da Linha 3, pronta desde
o ano passado, e projetada para
ligar a Central do Brasil ao Aeroporto Santos Dumont.
De acordo com a Prefeitura
do Rio, pelo contrato assinado durante a gestão do então
prefeito Eduardo Paes, o VLT
deveria transportar 260 mil
passageiros por dia, mas ho-
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Parceria do MEIA HORA com a
Domino’s começa na segunda-feira

É

Concessionária VLT Carioca cobra uma dívida de R$ 150 milhões

je o número de usuários é de
60 mil, com a diferença sendo obrigatoriamente paga pela prefeitura. Assim, o município pretende um acordo para
‘equilibrar financeiramente’ a
operação. Segundo a prefeitura, somente após os números
serem revistos é que o pagamento será retomado.
Enquanto a briga continua,
o maior prejudicado é o trabalhador. Para Paulo Cesar Ribeiro, engenheiro de transporte da
Coppe/UFRJ, mesmo que seja

aprovada uma nova concessão,
é preciso haver uma integração tarifária ainda maior entre
os modais. “O valor da tarifa,
assim como a origem e o destino dos passageiros, precisam
ser levados em conta na hora de
definir um projeto grande como este. Quem vem da Baixada
Fluminense, por exemplo, geralmente costuma desembolsar
mais dinheiro de passagem. Isso
dificulta a tomada de uma novo
transporte até o destino final”,
declarou o engenheiro.

difícil encontrar uma
pessoa que não goste de
pizza. Pensando nisso, o
jornal mais lido do Rio se juntou à Domino’s Pizza para realizar uma promoção pra lá de
deliciosa: a Pizza da Hora. Para
não ficar de fora, fique ligado
no regulamento.
De segunda-feira (8) até o
próximo dia 21, o MEIA HORA
vai publicar cupons diários que
darão desconto em pizzas em
algumas lojas. A pizza média
(com a massa tradicional ou
fina, de acordo com o gosto do
cliente) vai sair pela metade
do preço: o valor normal, que
é de R$ 44,90, vai sair por apenas R$ 21,90. Para isso, é preciso recortar o cupom e apresentar na hora da compra, que vale
também para o delivery das lojas participantes, com acréscimo da taxa de entrega.
O desconto é válido para as
seguintes lojas da Domino’s Pizza: Alcântara, Arco Verde, Bangu, Barra Américas, Barra Mall,
Bonsucesso, Botafogo, Cachambi, Campo Grande 2, Cam-

po Grande RJ, Catete, Caxias,
Centro, Flamengo, Freguesia,
Humaitá, Ilha do Governador,
Ipanema, Leblon, Madureira,
Méier, Mesquita, Miguel Lemos, Nilópolis, Nova Iguaçu,
Olegário Maciel, Penha, Recreio
2, Recreio Américas, Rio 2, Rio
das Ostras, Rio das Pedras, Santa Cruz, São Cristóvão, São João
de Meriti, Shopping Downtown,
Taquara, Tijuca, Tijuca 2,Vila da
Penha,Vila Isabel,Vila Valqueire
e Vilar dos Teles.
Sabores
E os sabores com desconto
variam de acordo com o dia da
semana. Segunda-feira será a
vez do sabor calabresa. Na terça estará disponível o desconto
na de frango com requeijão. Na
quarta, a Margherita. Na quinta,
o leitor poderá saborear a pizza
portuguesa. Na sexta, Pepperoni. No sábado, o cliente terá desconto na de 3 queijos. Já no domingo será a de Catuperoni.
Hummmm, deu até água na
boca! Então, não fique fora dessa e garanta já a sua.

rapidinha...

Feijoada da Portela sem o tempero de Tia Surica
LLA tradicional Feijoada da Família Portelense será servida hoje, na quadra da Azul e Branco,
sem Tia Surica no comando das
panelas. A decisão, publicada
pelo blog‘QueIssoGordinho’,foi

tomada após a perda do patrocínio de uma rede de supermercados.“Nada é eterno.A nova direção disse estar sem condições de
bancar a feijoada.Se me chamarem de volta, volto a servi-los”,

diz Tia Surica.A Portela esclareceu que “Tia Surica foi chamada para uma reunião, informada sobre a situação”e reforçou a
importância da“baluarte e matriarca”para a escola.

