4

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Sexta-feira, 15/11/2019

GERAL

LLA PARTIR DO ANO QUE VEM

Estradas seguras
Witzel promete ‘Segurança Presente’ nas rodovias

O

ESTEFAN RADOVICZ

governador Wilson
Witzel declarou, durante o lançamento do
Segurança Presente de Duque
de Caxias, que, em 2020, pretende expandir o programa
Operação Segurança Presente
nas rodovias que cortam o Rio
de Janeiro. “As empresas estão
perdendo algo em torno de R$
5 bilhões com roubos de carga. Precisamos patrulhar nossas estradas. O programa ‘Segurança Presente nas Estradas’
vai colocar, a partir do ano que
vem, viaturas nas estradas.
Uma das rodovias que Wit- Wilson Witzel inaugura Segurança Presente em Duque de Caxias
zel quer que o programa patrulhe é o Arco MetropolitaMetropolitano, bota dinheiro e
no. No entanto, para que isso pode finalizar o projeto.
“Pedi ao governo federal acaba o Arco. Passa para gente.
aconteça, o governador pediu
ao Ministério da Infraestru- que termine o Arco Metropo- Vamos terminar o Arco Metrotura que ajude a terminar as litano. As pessoas acham que politano”, afirmou.
obras da estrada, que ligará as obras são do estado, mas não
são. Elas são do governo fede- Concurso para PM
Itaguaí a Itaboraí.
Witzel disse que ano que
Mesmo pedindo a conclu- ral. Agora, se quiser, a gente dá
são das obras por parte do go- um jeito. Com a ajuda de ou- vem abrirá novo concurso pra
verno federal, Wilson Witzel tras prefeituras que quiserem PM. O governador estuda a
afirmou que, se preferirem, ele ajudar. A gente termina o Arco aprovação de 3 mil agentes.
LLAUDIÊNCIA NA CÂMARA

Carnaval sem dinheiro
Escolas reclamam que Prefeitura não liberou verba
Representantes das escolas
de samba do Rio afirmaram,
em uma audiência na Câmara de Vereadores ontem, que o
prefeito Marcelo Crivella ainda não efetuou pagamento de
parte da verba acertada em
contrato com as agremiações
para o carnaval passado.
Em relação às escolas de
samba do Grupo Especial, o
dinheiro devido da subvenção
é de R$ 50 mil por agremiação,

de acordo com Jorge Castanheira, presidente da Liesa.
Já o presidente da Lierj (que
representa as divisões de acesso), Wallace Palhares, sustenta
que a prefeitura deve repasses
dos últimos dois carnavais, somando R$ 100 mil por escola.
A comissão ainda participará de outras reuniões com o
Ministério Público e a Riotur
para sanar dúvidas sobre a preparação para o Carnaval 2020.

“O carnaval gera milhões, mas,
mesmo que não gerasse um
centavo, é preciso entendê-lo
como uma expressão da nossa
cultura, e não apenas como um
evento. Vamos lutar até o fim
para garantir o carnaval como
direito do cidadão carioca”,
disse Tarcísio.
Segundo dados de 2018, o
carnaval do Rio de Janeiro gerou
72 mil postos de emprego, atraiu
cerca de um milhão de turistas.

RAPIDINHAS...

PM baleado
Suspeito de
em S. Gonçalo matar policial
Policial do 7º BPM (São
Gonçalo) foi baleado durante abordagem a dois
suspeitos que passavam de
moto pelo bairro Boa Vista. Ferido no braço, o PM foi
levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat),
no Colubandê, e está fora
de perigo. Um dos suspeitos também foi baleado e socorrido no mesmo hospital.
Uma pistola foi apreendida.
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Adolescente de 16 anos suspeito de participar da morte de
inspetor da Polícia Civil em outubro foi preso na quarta-feira
por agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho) e da Delegacia
de Homicídios (DH). Ademir
Abreu da Silveira foi morto
por dois homens que atiraram
quando ele passava de carro
por Vaz Lobo, na Zona Norte.
O comparsa do menor, autor
dos disparos,já foi identificado.
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Rosinha virou boleira

A ex-governadora Rosinha Garotinho anunciou
no Facebook que está vendendo bolos e aceitando
encomenda de doces gourmet e chocotones de Natal.
No texto, Rosinha diz que

fazer doces é “uma paixão
antiga” a qual passa a se dedicar profissionalmente. As
encomendas podem ser feitas pela pela página ‘Sabor
e Arte’, no Facebook, e pelo
WhatsApp (21)967044179.

Barca fica
à deriva

Apreensão de
caranguejos

LL

LLUma barca ficou à deriva, no início da noite desta quinta-feira, na Baía de
Guanabara. Segundo passageiros, a embarcação, que
fazia o trajeto Praça XV Praça Arariboia, teve problemas ao atracar em Niterói. Segundo um passageiro,
a barca ficou parada por 15
minutos e seria rebocada,
mas seguiu viagem de ré.

A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) apreendeu mais de 500
caranguejos na Rodovia RioSantos (BR-101), em Angra
dos Reis, no Sul Fluminense, na noite de quarta-feira.
Dois homens não identificados foram detidos. A espécie apreendida se encontrava
em período de defeso, quando
não podem ser capturados.
Registro na 166ª DP.
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