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LLGOVERNADOR AFASTADO

LLAMANHÃ

Mantido o processo
de impeachment

Detran
reabre 17
unidades

Placar da sessão do Tribunal Especial Misto foi de 10 a 0

O

7 a 1 particular de Wilson Witzel teve placar
de 10 a 0 nesta quintafeira, na sessão do Tribunal Especial Misto que decidiu, por
unanimidade, pela continuidade do processo de impeachment do governador afastado. O resultado acachapante
ilustra seu declínio político e
moral: o tribunal decidiu que
Witzel deve desocupar o Palácio Laranjeiras no prazo máximo de 10 dias, e também terá
corte em um terço do salário.
Witzel está afastado do governo desde agosto, após suspeitas
de irregularidades em contratações da pasta da Saúde durante a pandemia.
Em Santa Catarina, a sessão que julgou o afastamento
do governador Carlos Moisés
(PSL) levou mais de 17 horas.
No Rio, foram menos de três
de horas. A sessão começou às
10h, e pouco depois do meiodia os membros do colegiado
já tinham decidido pela continuidade do impeachment, por
maioria simples. O tribunal foi
formado por cinco desembar-

gadores e cinco deputados estaduais. Todos foram a favor.
O deputado Waldeck Carneiro (PT) foi quem deu o primeiro voto. Em seguida, os
desembargadores José Carlos
Maldonado de Carvalho, Fernando Foch, Teresa de Andrade
Castro Neves, Inês da Trindade
de Melo e Maria da Glória Bandeira de Mello, e os deputados
Chico Machado (PSD), Carlos
Macedo (Republicanos), Alexandre Freitas (Novo) e Dani
Monteiro (PSOL).
Logo após o fim da sessão,
Witzel usou o Twitter para se
defender, mas também atacar.
Ele comparou seu julgamento
ao de Jesus Cristo e acusou a
esquerda e “bolsonaristas extremistas”. “Enfrento mais este capítulo com a consciência tranquila. Trata-se de um
processo político para me desgastar, especialmente pela esquerda e por bolsonaristas extremistas, mas tenho confiança
de que deputados e desembargadores farão um julgamento
justo para o bem da democracia”, escreveu.
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As unidades do Detran RJ que
oferecem serviços de habilitação voltarão a funcionar normalmente até o fim do mês.Mais de 90
postos serão reabertos na última
fase de retomada das atividades,
com início amanhã.A capital e outras 12 cidades receberão o mutirão com cinco mil vagas para procedimentos referentes a Carteira
Nacional de Habilitação (CNH),
marcando a reabertura de 17 dessas unidades em todas as regiões
do estado. Toda semana, seguindo os protocolos de saúde, outros
postos serão reabertos, até que estejam todos em funcionamento
até o fim de novembro.
A partir de amanhã, serão
reabertas as unidades Aerotown (Barra), Américas Shopping (Recreio), West Shopping
(Campo Grande), Shopping Penha e Gávea, além de unidades
em outros municípios.

rapidinha...

Perto da
reabertura

Comparação a Jesus Cristo
Witzel escreveu nas redes sociais: “Nem mesmo Jesus Cristo
teve um julgamento justo, mas
cumpriu seu propósito. Não
tenho dúvida de que a verdade
prevalecerá. Infelizmente, a política tem usado o processo penal e o impeachment para afastar aqueles que não conseguem
derrotar nas urnas”.
Com a aprovação da denún-
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cia, o relator agora terá 10 dias
para publicar o acórdão. Depois,
a defesa de Witzel terá mais 20
dias para se manifestar. O sistema ainda prevê depoimentos de
testemunhas e alegações finais de
defesa e de acusação, o que deve
durar mais alguns meses. Por fim,
haverá votação final para decidir
a cassação definitiva de Witzel e
a perda de seus direitos políticos.

Serão cinco mil
vagas para serviços
referentes a CNH

Após votação, Witzel usou as redes sociais para se defender

LLDesde o início da pandemia do coronavírus, o Piscinão de Ramos estava
fechado e sem água. A Fundação Rio-Águas voltou a
realizar serviços de manutenção para a reabertura. O
lago está em processo de enchimento com água e limpeza.Previsão da conclusão
da manutenção é na segunda quinzena deste mês.

