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Gripe (I) – No domingo, 15, o
prefeito Samuca Silva mostrou
que ainda não tinha certeza do
tamanho do abacaxi que teria que
descascar com a pandemia do
coronavírus. Pior, o bispo
emérito da Diocese de Volta
Redonda-Barra do Piraí, D. Luiz
Henrique, também, pois os dois
foram participar de um evento
político no Núcleo D. Waldyr, na
Rua dos Mineiros, no Belmonte.
Mais exatamente da inauguração
de uma obra, de R$ 210 mil, de
implantação de uma rede de 516
metros de água potável e
tratamento de esgoto no núcleo
de posse. Prefeito e bispo, felizes
da vida, se misturaram ao povo,
cumprimentaram eleitores e
cristãos. Samuca fez mais.
Gravou um vídeo para entrar
para os anais da história. Santa
paciência.

Gripe (II) – Pior que o vídeo
foi a fotografia que a assessoria
de imprensa da prefeitura de
Volta Redonda mandou para os
jornais, onde todas as autoridades
aparecem bem juntinhas e
sorridentes, como se o mundo
não estivesse indo pelos ares com
a pandemia do coronavírus. D.
Luiz, por exemplo, estava quase
de mão dada com o ‘01 de
Samuca’, o empresário do GNV,
Joselito Magalhães.
Creche – Na quinta, 19, quando
a pandemia já era uma realidade,
Samuca promoveu mais um
evento político. Desnecessário, é
claro. Foi xxxxxna Creche
Raiozinho de Sol, na Vila Rica,
onde a prefeitura gastou R$ 25

GRAMPOS

mil para promover uma pintura
geral da unidade, além da
construção da rampa de acesso
e banheiros com acessibilidade.
No release aos jornais, o Palácio
17 de Julho fez questão de
ressaltar que, como medida de
precaução, a cerimônia não
contou com a presença de
público, a fim de evitar aglomeração. Mas, como mostra a foto,
Samuca e os convidados não
acataram as determinações de se
manter distância entre as pessoas
para não contrair (ou propagar)
o coronavírus. Desnecessário, né?
A César (I) - Um leitor atento
do jornal rebateu a informação
de Samuca - publicada na edição
passada - de que ele estaria
resolvendo “um problema que
dura décadas” em relação aos
buracos na Rodovia dos
Metalúrgicos. “Moro no Jardim
Belvedere há mais de 20 anos e
nunca houve esse problema de
buracos na rodovia. Dizer que o
asfalto tinha cinco centímetros
(de espessura) é querer jogar pra
galera ou tentar se livrar da
culpa”, avalia o leitor em
mensagem enviada à redação.
Vale lembrar que no local foi
feita uma obra de drenagem pelo
grupo Campos Pereira, do
empresário Mauro Campos (pai).
A César (II) - Segundo o leitor,
no trecho onde estão surgindo os
buracos - desde junho do ano
retrasado, quando a obra na
rodovia terminou - foi feita uma
escavação de uns quatro metros
de profundidade. “Se alguém
colocou asfalto com cinco
centímetros de espessura ali, foi
a empresa responsável pelo
serviço. E isso não foi há décadas.
Faltou fiscalização da prefeitura
ou sobrou confiança nos
empresários responsáveis. Ou as
duas coisas”, disparou. Tem mais.
Apesar do discurso de Samuca
de que iria responsabilizar a
empresa, os buracos continuam
infernizando os motoristas que
passam pela Rodovia dos
Metalúrgicos. Até quando?
Ninguém sabe.

Fake (I) - Como se não bastasse
a gravidade da situação e o medo
das pessoas de ficarem doentes,
não faltaram os imbecis que
usam o WhatsApp para espalhar
o pânico na população. Como
um áudio que circula na capital já chegou a Volta Redonda –
dando conta que bandidos
estariam se passando por agentes
de Saúde para fazer testes do
coronavírus, para invadir prédios
e condomínios. A brincadeira
estúpida obrigou a secretaria
estadual de Saúde a desmentir
que agentes da pasta estariam
fazendo visitas do tipo.
Fake (II) – Por falar em ‘fake
news’, ligadas à pandemia do
coronavírus, elas não se
restringem aos grupos de
“zapzap”. Uma delas saiu de uma
reunião de médicos de um
hospital particular da cidade do
aço. Um ‘ilustre doutor’ garantia
a todos que Volta Redonda “teria
muito mais infectados do que
estavam falando. Era mentira.
Que feio doutor!
Fake (III) – Ao apurar a fake news
de branco, o aQui descobriu que
os testes para saber se o paciente
está infectado ou não levam
algum tempo para ficarem
prontos, e como o número de
amostras é enorme, o Lacen
(Laboratório Central de Saúde
Pública Noel Nutels) está
demorando para liberar os resultados. Mesmo com os técnicos do
laboratório trabalhando 24 horas,
em regime de plantão.
Fake (IV) – O coordenador
técnico do Cismepa (Consórcio
Inter municipal de Saúde do
Médio Paraíba), Rodrigo Lages,
informou ao aQui que o governo
do Estado está adquirindo ‘testes
rápidos’ para detectar o
coronavírus. Só que, segundo ele,
esse tipo de teste é menos
confiável. “Como ficare pronto
em 10 minutos, vai ajudar
bastante na triagem dos casos
suspeitos”, defende. “Caso o teste
rápido dê positivo, é feito outro,
nor mal, para certificar a
contaminação”, explicou.
Fechado - O Clube dos
Funcionários, que, além das
piscinas, tem uma ampla praça
de esportes, fechou para
qualquer tipo de atividade.
Meio fechado – Já o tradicional
Clubinho do Laranjal acendeu
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uma vela a Deus, outra ao Diabo.
Mandou fechar tudo, mas
permitiu que um pequeno grupo
de
associados
continue
disputando suas peladas. Argh!

então, nem pensar. Até o dia 15
de abril, o acesso de qualquer
turista às ilhas da cidade e
também à Ilha Grande estará
proibido.
Rua 33 – O homem do GNV
anda sem muito gás. A
recuperação asfáltica da Rua 33,
que seria realizada no domingo
passado, levou quase uma
semana inteira para sair do papel.
E, cá pra nós, uma das principais
ruas da cidade do aço ficou feia
demais, toda remendada...

Normal – Ontem, sexta, 20, a
feira-livre do Conforto estava
montada, como se nada estivesse
acontecendo em Volta Redonda
e no país. Alguns feirantes nem
apareceram, mas a maioria
acreditou em Samuca quando o
prefeito disse que as barracas
poderiam ser montadas...
Praias – Os voltarredondenses
podem ir à feira, mas não
poderão ir às praias de
Mangaratiba. É que diante da
pandemia do Covid-19, o prefeito
Alan Campos da Costa, o Alan
Bombeiro, proibiu o acesso das
pessoas às praias, ilhas, orlas e
praças do município. Mandou
suspender também a realização
de eventos, encontros religiosos
e atividades turísticas. Turista

Logo depois da edição passada ir às
ruas, a prefeitura de Volta Redonda
mandou tapar um buraco existente
na Rua Capitão Lopes Bragança,
que só não provocou acidentes
pela eficiência dos moradores que
colocaram um tambor em cima do
mesmo. Pena que a prefeitura,
depois de executar o serviço, deu
uma de sugismundo (lembram
dele?) e largou o entulho da obra
em cima da calçada.

Horrível – Por falar em coisa feia, as duas fotos envolvem a
administração do Saae-VR. A primeira mostra que o órgão é quase
ágil em resolver problemas, mas péssimo em refazer o que destruiu.
Não foi a primeira, nem será a última. A segunda prova que a direção
da autarquia não está nem aí com o desperdício de água – tratada,
por sinal. O vazamento em uma calçada ao lado da Praça do Jardim
Normândia durou mais de 24 horas. Quem paga a conta?
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Eleições – Há quem entenda que
o novo coronavírus vai acabar
com as eleições de 4 de outubro.
Fala-se até em prorrogar o
mandato dos atuais prefeitos e
vereadores por mais 12 meses.
Pai da ideia – Apesar da
pandemia, os políticos de Volta
Redonda continuam em ação. E
alguns estariam pedindo a cabeça
do empresário Rafael Capobiango,
assessor especial do prefeito
Samuca Silva. Motivo: ele seria o
mentor da ideia de se montar a
arapuca que vitimou Paulinho do
Raio-X. A informação é de uma
fonte, mas a tese já foi
compartilhada pelo vereador
Neném, presidente da Câmara (ver
página 14).
Ele voltou – Por falar em Raio-X,
o vereador voltou a postar um
vídeo nas redes sociais. Logo de
cara diz que, orientado pelos
advogados, não iria falar da suposta
extorsão ao prefeito Samuca Silva.
Apesar de estar impedido de
exercer a função, Paulinho diz que
sua equipe ‘está trabalhando’. E
recebendo, lógico.
Blindado – A prefeitura de Volta
Redonda está adquirindo um
automóvel blindado para atender
aos deslocamentos de Samuca
Silva. O empenho já saiu publicado
no Diário Oficial (dia 18 de
março) e foi assinado por Carlos
Roberto Baía, secretário de
Administração. Valor do carro: R$
85 mil.
Fechada – A Câmara de Volta
Redonda vai suspender suas
atividades até o dia 31 de março.
No entanto, Neném, presidente da
Casa, diz que os vereadores vão
compensar as faltas assim que a
situação se acalmar, promovendo
sessões às segundas, terças, quartas
e quintas. Não, não é por conta da
CPI do Samuca. É por conta do
coronavírus.
Impostos – O vereador Luciano
Mineirinho (PL) entrou com
pedido para o prefeito Samuca
Silva prorrogar o pagamento dos
impostos das empresas e
autônomos, além da conta de água
e do IPTU em Volta Redonda. Até
o fechamento da edição, não tinha
obtido nenhuma resposta do
Palácio 17 de Julho.
Página - Tentando manter a
população informada sobre os
dados do coronavírus, a prefeitura

de Volta Redonda criou uma
página
para
‘prestar
esclarecimentos’ sobre o assunto. A
nova ferramenta será atualizada
diariamente, às 11 horas, com os
números oficiais dos casos do
município para desmentir as ‘fake
news’ que surgem a toda hora. A
página pode ser acessada em
www.voltaredonda.rj.gov.br/
vrcontraocorona
Fake news - Horas depois de a
secretaria de Estado de Saúde do
Rio de Janeiro confir mar o
segundo óbito por coronavírus
(um homem de 69 anos), boatos
davam conta que uma senhora, de
62 anos, moradora da Vila Mury,
teria sido transferida do Hospital
São João Batista para o Hospital
Regional, onde estaria sob
tratamento com suspeita de ter
contraído o coronavírus. A notícia
foi negada, mas em entrevista às
rádios, o próprio prefeito Samuca
Silva falou que uma mulher da Vila
Mury teria sido atendida na
unidade hospitalar. A verdade é
que a população não acredita nas
informações oficiais sobre o
coronavírus. Acredita que o
número dos casos é muito maior.

Na farmácia – Um senhorzinho,
de 69 anos, cuja identidade não foi
revelada, morreu na tarde de
quinta, 19, por volta das 13 horas,
dentro de uma farmácia no Retiro.
A princípio, nada a ver com o
coronavírus. Mas, quem assistiu a
cena garante que ele, que estava
com uma pulseira amarela, usada
no Hospital do Retiro,
administrado pela OS Mahatma
Gandhi, chegou à unidade dizendo
que estava tendo um ataque
cardíaco. Não foi atendido na hora
e depois de 30 minutos teria ido à
farmácia mais próxima, ver foto,
onde faleceu.
Números - Na terça, 17, a
prefeitura de Volta Redonda
realizou uma reunião com
representantes de entidades
religiosas e empresariais do
município. Na data, a cidade do aço
não tinha nenhum caso de novo

coronavírus confirmado, mas tinha
41 casos suspeitos e 19 casos
descartados. Detalhe: 22 pacientes
se encontravam em isolamento
domiciliar.
União (I) - Participaram do
encontro o prefeito Samuca Silva,
o secretário de Saúde, Alfredo
Peixoto, a diretora do departamento de vigilância epidemiológica
da SMS, Milene de Paula, e o
secretário do Gabinete de Estratégia Governamental, Nelson
Gonçalves. “O momento é de
união de todos. Não podemos
errar no processo de contenção do
vírus. É importante a gente se
proteger. Nossa população é idosa
e precisamos tomar os cuidados
necessários para combater o novo
coronavírus”, disse o prefeito
Samuca Silva.
União (II) – Ele foi além.
Anunciou que todos os eventos de
aglomeração de público – como
festas e shows – que dependessem
de autorização do Poder Público,
seriam vetados por 15 dias. "É um
momento de prevenção, não
podemos cometer os mesmos
erros de países que deixaram o
vírus circular primeiro para tomar
uma atitude. Por isso, recomendo e
oriento para que todos os eventos
de aglomeração de público também sejam temporariamente
suspensos”, completou Samuca,
esquecendo de dois pequenos
grandes detalhes: Não iria impedir a
realização da feira livre, e manteve o
atendimento médico na Policlínica
do Raulino de Oliveira, que não
atende casos de emergência. Pisou
na bola, literalmente.
Cultos - O presidente da
Assembleia de Deus Ministério
Restauração, do bairro Vale Verde,
pastor Albino, estava presente.
"Esse tema (coronavírus) é de
consciência para cada um de nós.
Vamos interromper os cultos na
nossa comunidade evitando a
aglomeração de pessoas. É melhor
tomar essa medida agora do que
chorar a perda de pessoas queridas
depois", declarou. Ele está certo.
Parou – O ônibus elétrico, o da
Tarifa Comercial Zero, parou de
rodar. Antes que algum gaiato
pense que acabou a energia do
mesmo, foi por conta da pandemia.
Fechado – Com atraso, a
prefeitura de Volta Redonda
decidiu fechar o Zoológico
Municipal. No domingo, 15, o Zoo
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abriu normalmente e foi bem
procurado. O engraçado é que um
idoso quis lavar as mãos e, para sua
surpresa, no banheiro masculino
não havia água. Foi obrigado a
pedir para um funcionário ficar na
porta do banheiro feminino para
que ele pudesse lavar as mãos.
Parece piada, mas não era.

Nu com a mão (IV) – Os
veículos que rodam nas 53 linhas
municipais – cerca de 200 - também estão passando por uma higienização diária. “A higienização está
sendo feita quando os ônibus chegam na garagem e no intervalo da
escala de um veículo para o outro”,
explicou a secretaria de Transporte.

Piscina - O Parque Aquático da
Ilha São João também foi fechado.
A feira livre não.

Sorte - A Capemisa Capitalização
decidiu prorrogar a validade do
título de capitalização RJ DA
SORTE – INTERIOR, cujo
sorteio estava programado para
ocorrer amanhã, domingo, 22. O
sorteio de mais de 60 prêmios
acontecerá no próximo domingo,
29, sendo mantidos o horário e
canais de divulgação. Os títulos RJ
DA SORTE - INTERIOR com
data de sorteio impressa para 22/
03/20 poderão ser adquiridos até
28 de março, sem prejuízo nenhum
para todos os compradores.

Almoço – Para evitar a circulação
do Covid-19, o Restaurante
Popular, mantido pela prefeitura de
Volta Redonda, está servindo os
almoços em marmitex, com
talheres descartáveis, evitando a
aglomeração de pessoas no local.
No caso de pessoas com
deficiência, o almoço é servido na
própria unidade, respeitando
medidas de segurança, como o
espaçamento maior entre as
cadeiras e limite no número de
pessoas presentes. Os funcionários
do restaurante estão organizando a
fila para que seja mantida a
distância de pelo menos um metro
entre os usuários.
Fila – Centenas de pessoas quase
saíram no tapa para comprar álcool
em gel em uma far mácia,
localizada no Retiro.
Nu com a mão... - Os
voltarredondenses que quiserem
viajar para o Rio de Janeiro ou São
Paulo, entre outras cidades, terão
que ir de carro, ou a pé. É que as
empresas Cidade do Aço e
Cometa, respectivamente, ficarão
sem rodar pela Dutra pelos
próximos dias.
Nu com a mão (II) - De acordo
com o secretário de Transporte e
Mobilidade Urbana, Maurício
Batista, a interrupção do serviço
prestado pelas viações Cometa e
Cidade do Aço é uma ação de
prevenção ao Covid-19. “Todos os
dias essas empresas tinham ônibus
saindo e chegando a Volta
Redonda de 30 em 30 minutos .
Eram duas mil pessoas por dia”,
revelou.
Nu com mão (III) - Até o
fechamento desta edição, as
empresas Útil, Colitur, Caiçara,
Progresso, Gontijo, Nossa Senhora
Aparecida, Sampaio e Resendense
continuavam
operando
normalmente. Mas estavam tendo
que ampliar as ações de higiene dos
ônibus.

Comércio - A Confederação
Nacional dos Dirigentes Lojistas,
em nota oficial, defende o
fechamento total de todo e
qualquer tipo de comércio em
território brasileiro, com exceção
dos ser viços básicos, como
supermercados e farmácias, que
devem funcionar com regras de
utilização para que se evitem
aglomerações. Pelos cálculos da
CNDL, o setor do comércio e
ser viços será impactado
negativamente em mais de R$100
bilhões nos próximos meses.
Corrida – Coincidência ou não, o
estacionamento do Spani abrigava,
ontem sexta, 20, por voltas 12
horas, cerca de 500 veículos.
Dentro da unidade, os clientes se
esbarravam e não acatavam a
ordem de se manter dois metros de
distância um do outro.

Ubers – Promessa feita, promessa
cumprida. Mauricio Batista,
secretário de Transporte da
prefeitura de Volta Redonda,
passou a fiscalizar os ‘Ubers
Piratas’, que teimam em circular
pela cidade do aço. A foto mostra a
apreensão de um deles, em frente à
Rodoviária, quando oferecia lotada
para Angra dos Reis.
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Casos confirmados de covid-19 no Estado do Rio dobraram em apenas três dias; Volta Redonda contabiliza 86 casos suspeitos

Alerta vermelho
Pollyanna Xavier

Uma avalanche de
informações – verdadeiras e
falsas – que circulam nos
grupos de WhatsApp e nas
redes sociais, tem levado
muita gente a negligenciar as
orientações oficiais das
autoridades de Saúde sobre
o Coronavírus. Memes,
piadas, vídeos, áudios com
orientações sem fundamento – como a que ensina
produzir álcool gel em casa –
só tem servido para desviar
a atenção das pessoas, que
parecem acreditar mais nas
fake news do que nas
notícias veiculadas nos
jornais. O alerta é da
secretaria de Estado de
Saúde, que desde o início da
semana vem publicando
informes contra essa prática.
O esforço é para que
pessoas levem a sério o
momento epidemiológico do
Brasil e do mundo e sigam, à
risca, as instruções das
autoridades em Saúde.
A preocupação tem
razão de ser. Em apenas
quatro dias, os casos de
Covid-19 no estado do Rio
mais que dobraram. A
secretaria de Estado de
Saúde informou que registrou, até ontem, sexta, 20, 109
casos confirmados, 1.701
casos suspeitos e 2 óbitos por
coronavírus (Covid-19) no
estado do Rio de Janeiro.
Os casos confirmados
estão distribuídos da seguinte
maneira: Rio de Janeiro (89),
Niterói (10), Petrópolis (2),
Barra Mansa (1), Guapimirim (1) e Miguel Pereira
(1). Há ainda três (3)
estrangeiros confirmados
para a Covid-19, além de
dois (2) casos com o local de
residência em investigação.
Em Volta Redonda,
conforme números fornecidos pelo prefeito Samuca
Silva, a cidade conta com 86
casos suspeitos do novo
coronavírus, sendo que 25 já
foram descartados. Os
demais – 61 – estariam em
isolamento domiciliar. Em
Barra Mansa, o prefeito
Rodrigo Drable anunciou
que os testes em 10 novos

pacientes deram resultados
negativos. A secretaria de
Saúde diz que no município
já são 85 casos descartados e
um confirmado, que não
apresenta mais os sintomas
de Covid-19 e já retornou às
suas atividades. “Apesar das
diversas informações erradas, fake news divulgados,
temos apenas um caso
positivo, que depois dos
exames já foi curado. É um
único caso. Acabamos de
receber dez resultados,
todos negativos”, pontuou.
Durante a semana,
vários órgãos públicos e
privados emitiram notas
oficiais com medidas para o
enfrentamento da nova
doença. Dentre eles o
próprio governo Witzel que
mandou fechar as fronteiras
do estado. Chegou ao ponto
de proibir a circulação de
ônibus da capital para o
interior e vice-versa. Ou seja,
ninguém de Volta Redonda e
região podia viajar para o
Rio e ninguém da capital
podia vir para a cidade do
aço e municípios vizinhos. O
transporte de passageiros
interestadual também foi
impedido de circular. Viajar
para São Paulo, por exemplo,
só de carro, ou a pé. O mesmo serve para quem pretende viajar de ônibus para
Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal e
demais estados em que a circulação do vírus for confirmada ou que a situação de
emergência seja decretada.

Comércio

Na noite de quinta, 19, a
Justiça de Volta Redonda
criou a maior confusão. A
princípio, o comércio local
deveria ficar fechado.
Shows, eventos esportivos e
até a tradicional feira livre
deveriam ser proibidos,
conforme pedido do MPE
em Ação Civil Pública, onde
o órgão solicitou a
suspensão de eventos e
atividades com a presença
de público que envolve
aglomeração de pessoas. O
pedido incluía o fechamento
de shoppings, centros
comerciais e estabelecimento congêneres, além
dos mercados populares da
cidade do aço.
Outras medidas para
impedir a proliferação do
coronavírus já tinha sido
adotada em Volta Redonda
e municípios da região,
como o cancelamento das
aulas nas redes pública e
privada de ensino, além da
suspensão de alguns
serviços públicos, fechamento de cinemas, teatros,
clubes e espaços públicos
como quadras, campos
sintéticos, o zoológico e o
Parque Aquático, em Volta
Redonda, e o Parque da
Preguiça, em Barra Mansa.
Depois destas medidas,
parte da população ainda
permaneceu nas ruas, o que
levou o Corpo de Bombeiros a percorrer determinados locais para orientar às

pessoas a voltarem para suas
casas. Nem todos voltaram.
Os bares da Colina, na noite
de quinta, 19, estavam
cheios como sempre.
Na quarta, 17, o Detran
emitiu nota oficial informando a população sobre o
fechamento de todas as 495
unidades de atendimento
em todo o estado. Os casos
de emergência serão
atendidos no edifício-sede e
em alguns postos do interior,
como em Volta Redonda. O
calendário das unidades que
ainda mantém atendimento
está disponível no site do
Detran-RJ. A determinação
do fechamento veio depois
que funcionários do edifíciosede tomaram conhecimento de que pessoas
infectadas com o novo
Coronavírus buscaram atendimento em algumas unidades da capital e do interior.
Diariamente novos órgãos do
Estado têm divulgado notas
oficiais informando sobre a
suspensão de serviços.
Em boletim divulgado
horas antes do fechamento
desta edição – e que provavelmente já foi atualizado
no momento em que você lê
esta reportagem – Volta
Redonda tinha registrado 77
notificações da doença, e
nenhum caso confirmado.
O número não era aceito
pela população. A toda hora
alguém postava nas redes
sociais que um vizinho, um
amigo, um amigo do amigo,
estava infectado. E estariam
todos no Hospital São João
Batista, no Hospital do
Retiro, no Hospital Unimed

etc. Chegou ao WhatsApp do
jornal um áudio alarman-do a
população de que uma pessoa
teria morrido na ‘UHG’
(antigo Hospital São João
Batista) por corona-vírus. A
informação, claro, era falsa.
O prefeito Samuca, que
não interrompeu suas
atividades públicas, promovendo suas ‘realizações’ até
ao lado do Bispo D. Luiz,
mandou suspender as
viagens dos ônibus da Tarifa
Zero e limitou o atendimento ao público no Palácio
17 de Julho a 10 pessoas por
vez na recepção. Ontem, Samuca se reuniu com feirantes, promotores do MP e
alguns secretários para discutir a decisão que impediu a
realização da Feira Livre. No
encontro ficou acertado que a
Feira vai funcionar parcialmente, ou seja, apenas com
barracas de alimentação. Mesmo assim, as barracas deverão
ser montadas a uma distância
de sete metros entre elas.
Outra medida acertada
foi em relação a abertura de
bares, restaurantes e lanchonetes. Eles deverão reduzir
em 30% o horário de funcionamento. Quem descumprir poderá sofrer sanção.
A situação de Barra
Mansa e de outros
municípios da região

Barra Mansa tem uma
particularidade quando se
fala em coronavírus. O
município foi o primeiro do
estado a confirmar um caso
da doença. Trata-se de uma
servidora da prefeitura que,
em fevereiro, retornou de

Medidas adotadas pelas empresas
As maiores empresas da região não pararam. Mas adotaram medidas de proteção para diminuir – sim, porque evitar é
impossível – o contágio entre seus colaboradores. No Tecnopolo, por exemplo, grupo de Porto Real que reúne empresas que
prestam serviços para Peugeot e Nissan, todo funcionário, visitante ou fornecedor tem a temperatura verificada na portaria,
antes de começar o dia de trabalho. Se o colaborador apresentar temperatura superior a 37.5º é impedido de entrar na fábrica.
Aqueles que apresentam sintomas de tosse e coriza são orientados a procurarem uma unidade de saúde para avaliação.
A situação da Peugeot e da Nissan é mais pesada. A montadora francesa, localizada em Porto Real, vai parar (férias
coletivas forçadas) na próxima segunda, 23, e a previsão de retorno é somente em 17 de abril. Já a Nissan, em Resende, a
previsão de parada é do dia 3 ao dia 24 de abril. Segundo uma fonte ouvida pelo aQui, as duas montadoras teriam antecipado
férias coletivas em função do cenário epidemiológico desenhado pelo coronavírus. “É uma mistura de crise econômico com
crise na saúde. Juntou tudo e as montadores resolveram parar”, contou a fonte, sem fornecer mais detalhes.
A CSN, primeira empresa de São Paulo a registrar um caso de coronavírus na capital paulista, emitiu nota à imprensa
sobre a postura adotada na Usina Presidente Vargas. Por e-mail, a empresa informou que tomou medidas cabíveis para o
enfrentamento da doença e que vem seguindo todas as recomendações das autoridades em saúde, e que está orientando seus
funcionários na higiene das mãos, limpeza das unidades da UPV, restrição de visitas, acompanhamento médico, viagens e
contatos, entre outros.

um período de férias pela
Europa e visitou algumas
cidades da Itália, dentre elas
Lombardia. A mulher, de 27
anos, está curada da Covid19. Este foi o único caso
confirmado até agora em
Barra Mansa. O total de
notificações, porém, chegou
a 19, fazendo com que o
município ocupasse o
terceiro lugar no ranking de
casos suspeitos entre as
cidades do Sul Fluminense.
Dentre as medidas para
evitar o contágio do vírus, a
secretaria de Ordem Pública
de Barra Mansa anunciou o
fechamento do terminal
rodoviário Comendador
Geraldo Ozório, no centro
da cidade. Com a medida,
nenhum ônibus entra ou sai
do terminal, impedindo (ou
reduzindo) a circulação de
linhas municipais e intermunicipais pela cidade. A
medida segue a recomendação do governador Wilson
Witzel, de restringir a entrada de transporte coletivo de
passageiros vindos de localidades com casos suspeitos ou
confirmados de Coronavírus.
Outras duas últimas
medidas tomadas pela
prefeitura de Barra Mansas
foi a suspensão da cobrança
do estacionamento rotativo
no centro da cidade e a
orientação sobre coronavírus para a população de
rua. Sobre o estacionamento
rotativo, o prefeito Rodrigo
Drable justificou a suspensão dos ser viços como
medida de segurança para
resguardar a saúde dos
trabalhadores que operam o
estacionamento.
Em Porto Real,
somente os serviços públicos essenciais estão funcionamento normalmente.
A cidade, de pouco mais de
18 mil habitantes, registrou
dois casos suspeitos da
doença. Os supermercados
do município estão praticando o serviço de compras
por WhatsApp com entrega
em domicílio. O Horto
Municipal foi fechado, e as
empresas do polo industrial
(ver box) estão tomando
medidas de segurança e
monitoramento constante. A
situação é de alerta máximo!
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Rodrigo pede apoio da população para controle do Covid-19
Paulo Dimas

Em casa

O prefeito Rodrigo
Drable continua sua cruzada
para reduzir as chances de o
novo coronavírus (Covid-19)
atingir em cheio as pessoas
transitando pelas ruas de
Barra Mansa. E na quarta,
18, informou que as equipes
de combate à dengue receberam orientações para não atuarem nos bairros. Mas,
pediu para que os próprios moradores realizem a manutenção e a limpeza de suas casas.
“Manter nossos quintais livres dos vetores é um compromisso de todos. Neste momento
contamos com a participação e compreensão da população, pois o momento requer
importantes cuidados que evitem o risco de contágio”, frisou.
Drable também informou que participou de uma reunião com um grupo de pastores
para solicitar uma suspensão temporária das atividades nas igrejas. “As igrejas são locais onde
há uma grande aglomeração de pessoas, então entendemos que é um ambiente que pode
haver o contágio. Jamais colocaremos nossa fé em questão, mas é importante que as nossas
orações sejam feitas nesse momento dentro de casa”, passou.
Coincidência ou não, grande parte das igrejas passaram a transmitir os cultos via
internet. “Agradeço muito esse apoio e a compreensão de que neste momento o
isolamento é necessário; além disso, é importante que os pais mantenham seus filhos
dentro de casa evitando as ruas”, reforçou o prefeito, aproveitando para fazer um
novo apelo. Sobre a falta de sangue no Hemonúcleo, Rodrigo declarou: “Infelizmente
nosso banco de sangue, na Santa Casa, está vazio e as cirurgias de urgência e emergência
continuam. Quem puder, vá até o Hemonúcleo, das 7 às 11 horas, e faça a sua
contribuição. Conto com a ajuda de quem pude doar e voltar para casa em seguida”,
finalizou.

Preconceito (I) - Após
ficar em isolamento por 15
dias, a funcionária da
secretaria de Meio
Ambiente de Barra Mansa,
a primeira a ser infectada
pelo coronavírus em todo
o Estado, pôde ir para a
sua casa na noite de terça,
17. Ela já não apresentava
os sintomas há dez dias.
Passado o susto, ela nem
imaginava que teria um
novo desafio, de lidar com
o preconceito dos moradores. “Nas redes sociais
estão compartilhando
minha foto e me xingando,
dizendo que sou uma
desgraçada. Há quem diga
que eu deveria ter
morrido na Europa”,
disse a ser vidora em
entrevista a vários jornais
da capital. “Inventaram
áudios de WhatsApp
como se fosse eu dizendo
que fui levar um filho na

escola e que brinquei com
várias crianças, mas é
mentira. Eu nem tenho
filhos, moro só com meu
marido e cumpri a
quarentena”, concluiu.
Preconceito (II) - Apesar
de não apresentar os
sintomas comuns da
doença, o caso só foi dado
como suspeito porque ela
havia voltado recentemente de uma viagem à
Itália, junto com seu
marido. O resultado
positivo surgiu três dias
após o exame, no dia de
seu aniversário. O que era
para ser uma comemoração virou pesadelo.
Apesar de agora não
correr mais riscos de
transmitir a doença, a
servidora, que não quer
ser identificada, ressaltou
a falta de infor mação
quando chegou da Itália,

no mês passado. “Só
agora dizem que todo
mundo que veio da Itália
deveria ficar em casa. No
mês passado (fevereiro,
grifo nosso), isso não
era dito. Também não
era tão falado sobre lavar
as mãos toda hora como
agora”, comentou.
Ônibus – Essa não deu
para entender. A prefeitura de Barra Mansa notificou as empresas de ônibus para que cumprissem
os horário, sob pena de
multa etc. E, na terça, 17,
soltou os fiscais para
verificar o funcionamento
das linhas. Não é para
todos ficarem em casa?
Comércio (I)
- Os
presidentes da Aciap, CDL,
Sicomércio e Codec
(Conselho de Desenvolvimento Econômico)
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Prefeitura orienta população a solicitar serviços pela
internet ou telefone

Nada pessoal

Para garantir a segurança da
população e dos servidores em relação
ao contágio do novo coronavírus (Covid19), a prefeitura de Barra Mansa orienta
a população para que solicite os serviços
da secretaria de Fazenda, Procon e da
Guarda Municipal de forma online ou
por telefone, sem sair de casa.
Os atendimentos da secretaria de
Fazenda podem ser pedidos através do site
barramansa.rj.gov.br, no banner “Fazenda
Online”. Na plataforma são oferecidas as
opções de certidão negativa de débitos
municipais, atualização de guias vencidas
ou a vencer, carnê de IPTU e boletim
cadastral do imóvel. Assuntos relacionados
a Alvará, Regin, Cadastro Mobiliário e
Imobiliário, Fiscalização Tributária, ISS e
Declan podem ser requeridos através de emails corporativos.
Somente serão mantidos em
atendimento presencial os parcelamentos
de dívidas e taxas, pagamento de protesto
e ITBI. O ser viço funcionará das
8h30min às 12 horas, em sistema de
rodízio para redução de equipe.
O Programa de Defesa do
Consumidor (Procon) infor ma que

de Barra Mansa se
reuniram na terça com o
prefeito Rodrigo Drable
para debater os impactos
da pandemia do coronavírus na cidade. As
entidades decidiram recomendar aos associados
que dispensem de suas
funções temporariamente
funcionários que apresentem quadro gripal.
“Pedimos ainda que os
estabelecimentos
mantenham ventilação
natural, evitando o uso de
aparelhos de ar condicionado”, orientou Bruno
Paciello, presidente da
Aciap.
Comércio (II) – Curioso
foi o pedido feito ao
prefeito de ‘fiscalização
mais efetiva com relação
aos ambulantes, já que a
maioria é oriunda de
outros estados e transita

dúvidas e denúncias devem ser feitas pelo
telefone (24) 2106-3420, das 8 às 12 horas,
ou pela página do órgão no Facebook –
Procon Barra Mansa (/proconbm). As
audiências e os atendimentos presenciais
estão suspensos temporariamente.
A Guarda Municipal também
trabalhará das 8h30min às 12 horas.
Pedidos de Boletim de Registro de
Acidentes (Brat) devem ser feitos no site da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro,
no endereço: ebrat.pmerj.rj.gov.br/brat.
Confira os e-mails, serviços e setores
da Secretaria de Fazenda:
> Cadastro Mobiliário
Alvará - ativ.economica@barramansa.rj.gov.br
Declan / ICMS - declan@barramansa.rj.gov.br
> Cadastro imobiliário
ger.cadimobiliario@barramansa.rj.gov.br
> Gerência de Arrecadação Fazendária
ger.arrecadacao@barramansa.rj.gov.br
suporteportaliptu@barramansa.rj.gov.br
> Gerência de Dívida Ativa
ger.dividaativa@barramansa.rj.gov.br
> Gerência de Fiscalização Tributária - ISS
fiscal.fazendaria@barramansa.rj.gov.br

por várias localidades,
trazendo mercadorias sem
inspeção sanitária para o
município”, alegaram.
Seriam os ‘ambulantes
piratas’·.
Contracheque online Buscando facilitar o
acesso e evitar que
servidores, aposentados
e pensionistas saiam de
suas residências, o Fundo
de Previdência (Previbam) disponibilizou no
portal de transparência
do município o link do
portal do segurado, para
retirada do contracheque. www.agenda
d a t a c e n t e r. c o m . b r /
portalbarramansa.
Cemitério – Desde quarta,
18, a administração do
Cemitério Municipal de
Barra Mansa determinou
que os velórios serão

acompanhados
pela
quantidade máxima de
cinco pessoas por capela,
sendo que as mesmas
poderão se revezar.
Santa Casa - A Santa Casa
de Misericórdia de Barra
Mansa informa que a
circulação nas dependências da unidade está,
desde quarta, 18, restrita
apenas a pessoas que de
fato
precisem
de
atendimento médico e aos
acompanhantes
dos
clientes internados. Em
relação às visitas, será
permitida apenas uma por
dia, por paciente. As
mesmas serão rigorosamente controladas pelo
hospital, sendo que as
pessoas que estiverem
inseridas nos grupos de
risco não terão a entrada
permitida na unidade
hospitalar.
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Neto afirma que projeto de candidatura está mantido e aposta que Neném e
Carlinhos Santana não estão envolvidos na extorsão a Samuca

Sem plano B
Roberto Marinho

Na guerra virtual para
a batalha de 4 de outubro,
os boatos começam a se
multiplicar nas redes
sociais. Usam, irresponsavelmente, casos falsos de
coronavírus que teriam
ocorrido nos hospitais
municipais. Um deles,
entretanto, não teve nada a
ver com o covid-19.
Envolveu uma decisão do
Supremo Tribunal Federal
sobre candidatos a
prefeito que tiveram as
contas rejeitadas por
tribunais de contas
estaduais. Para o STF, eles
estariam livres para
concorrer. A corte
também teria decidido que
candidatos que tiveram as
contas rejeitadas pelas

Câmaras Municipais
estariam impedidos de
disputar as próximas
eleições, por causa da Lei
da Ficha Limpa.
As duas decisões
existem, mas são de 2016.
Isso não impediu que a
notícia se alastrasse em
grupos de WhatsApp de
Volta Redonda. Para os
adversários de Neto, o exprefeito estaria fora da
disputa pelo Palácio 17 de
Julho, já que teve as contas
de 2011 e 2013 rejeitadas
pela Câmara Municipal.
Mas parece que não é bem
assim: em primeiro lugar, a
decisão é antiga e o site
onde ela foi divulgada é
somente um replicador de
links, não tendo trabalho
jornalístico. Uma rápida

busca no site do STF, por
exemplo, mostra que a
decisão é de 10 de agosto
de 2016, como mostra o
texto original da Agência
Brasil, de onde foi tirada a
informação (https://
agenciabrasil.ebc.com.br/
politica/noticia/2016-08/
stf-ddoecide-que-prefeitoscom-contas-rejeitadaspodem-se-candidatar).
A publicação nas redes
sociais tem todas as
características de fake news,
pois foi feita no último dia
13 de março, por um site
ou usuário (setelagoas,

grifo
nosso),
no
agregador de links
Topbuzz. O texto replica
parte da notícia original da
Agência Brasil, afirmando
que “o STF decidiu hoje
(10) que os candidatos a
prefeito...” o que leva o
leitor a imaginar que a
decisão teria sido tomada
no dia 10 de março
passado. Não é o caso.
Mas, claro, cumpriu um
dos seus supostos
objetivos, o de agitar o
meio político de Volta
Redonda ou de qualquer
outra cidade que tenha
pré-candidatos na mesma
situação.
Sem dolo

Procurado
pelo
aQui, Neto afirmou que
já sabia da veiculação da
notícia. “Essa decisão é
antiga”, disse, afirmando
que nada muda em seus
planos de se candidatar.
“Não muda a regra do
jogo. Se você não tiver
dolo, continua elegível. É
nisso que estou apostando,
pois na rejeição das minhas
contas não houve dolo. Se
você entrar no site do STF
vai ver que não houve
nenhuma decisão nova
por agora, nada de novo.
Então continuam valendo
os pré-requisitos: para se

tornar inelegível não basta
ter as contas rejeitadas pela
Câmara”, argumentou o
ex-prefeito.
Segundo Neto, em
uma escala de 0 a 10, as
chances de ele sair
candidato hoje são “de
10”. “Eu não tenho
acusação de desvio de
recurso, de roubo, nada. O
que eu tenho é uma conta
rejeitada de 2011 e outra
de 2013. Sendo que em
2013 o parecer do
Tribunal de Contas é
favorável. Se é favorável,
não houve dolo. E o de
2011 eu tenho mais do que
provas que foi uma
questão política do
Tribunal de Contas, e da
Câmara de Volta Redonda, sem dúvida nenhuma
também. Hoje eu não
tenho dúvida nenhuma
que sou candidato, não
existe plano B”, apontou.
O ex-prefeito afirmou ainda que não precisa
reverter o parecer das
contas rejeitadas, e que isso
será decidido pelos tribunais eleitorais quando ele
for registrar a candidatura.
“A confiança do meu
advogado é que não
houve dolo, e a lei é
bastante clara em relação a
isso. Eu pedi uma certidão
negativa da Justiça
Eleitoral, tem duas multas que eu já paguei - e o que o
documento diz sobre as
duas contas rejeitadas é
‘ocorrência a ser examinada em pedido de
registro de candidatura’.
Então é o tribunal eleitoral
que vai examinar”,
justificou Neto, afirmando
ainda que não tem receio
que seja travada uma guerra
jurídica em torno da
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validade da candidatura
dele: “Não tenho essa
preocupação porque a lei é
bem clara: quando eu for
me registrar vai ser
analisado se houve dolo ou
não”.
Raio-X

Neto também comentou o suposto caso de
extorsão ao prefeito
Samuca Silva envolvendo
o vereador Paulinho do
Raio-X. E entende que o
caso não o envolve “de
nenhuma forma”, além de
rebater a ideia de que seria
aliado a Paulinho. “Não
me atrapalha em nada.
Diferente do que publicaram, o Paulinho do
Raio-X foi uma pessoa que
eu ajudei na eleição, fiz o
que eu pude para ele se
eleger, e na primeira
oportunidade que ele teve,
votou contra as minhas
contas. E votou contra,
todo mundo sabe, a
pedido do prefeito
(Samuca Silva, grifo
nosso)”, disse Neto, que
completou: “Então, nada
me liga a ele (Paulinho).
Desde o dia em que ele
votou contra as minhas
contas, nunca mais tive
contato”, disse.
O ex-prefeito também falou sobre o suposto
envolvimento dos vereadores Neném e Carlinhos
Santana. “Tenho certeza
absoluta que Neném e
Carlinhos Santana não
estão envolvidos nisso. E
só lamento que ele
(Paulinho) tenha tido a
oportunidade de ter esse
tipo de conversa com o
prefeito. Nos meus 16 anos
como prefeito isso nunca
aconteceu comigo”, disparou, afirmando, por último,
que espera que o caso seja
bem apurado pelas
autoridades. “Acho que tem
que se apurar bem tudo isso.
É por isso que existe esse
desgaste todo com a classe
política, por fatos como
esse do Pau-inho do Raio
X”, argumenta.
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Idosos devem contar com cuidado extra

Por que os idosos formam
o maior grupo de vítimas
do novo coronavírus?
Dr. Marcelo - O corona-

vírus já conhecido há
décadas, e causa em torno
de 2% dos quadros
similares a gripe no mundo
inteiro, e também no Brasil.
Esse novo coronavírus é
uma mutação que surgiu
na China, e causa um
quadro respiratório, gripal,
mais agressivo. Naturalmente, os idosos são mais
suscetíveis aos quadros
infecciosos, virais ou
bacterianos, por conta de
sua decadência imunológica, e pela presença de
doenças crônicas (DM,
HAS, Artrites), especialmente após os 70 anos de
idade. E, com esse novo
coronavírus não está sendo
diferente, chegando à
letalidade de até 15% nos
maiores de 70 anos.
A que sinal de doença
respiratória o idoso deve
procurar atendimento
médico?
Dr. Marcelo - Sempre suge-

rimos procurar uma
unidade básica de saúde,
aos quadros progressivos
de febre, coriza, tosse, cansaço, falta de ar, mialgia e
fraqueza. Mesmo sendo
um quadro gripal mais
simples, esses sintomas mais
exagerados, com duração
maior do que três dias,
devem procurar um pronto atendimento uma Unidade Básica de Saúde para realizar uma avaliação médica.
É comum que pessoas
mais idosas apresentem
pneumonia. Por que isso

acontece e por que isso é
perigoso?
Dr. Marcelo - Pneumonia é

um quadro mais grave,
pois acomete o pulmão.
Pode ser de várias etiologias, sendo as mais comuns
as bacterianas e virais. A
incidência de pneumonias
é maior no idoso por
conta de sua imunidade
estar em fase de decadência, ou seja, são mais
suscetíveis a essas infecções
também. A pneumonia é
mais perigosa, pois, por
comprometer o pulmão,
pode levar a consequências
mais severas, como
insuficiência respiratória e
até óbito. Sugere-se que os
idosos, especialmente
acima de 70 anos, recebam
a
vacina
contra
pneumonias bacterianas Pneumovax.
Que cuidados extras com
os idosos devem ser
tomados agora?
Dr. Marcelo - Não só por

conta do atual surto de
coronavírus, mas devemos
sempre adotar condutas
de higienização de mãos,
face, nariz e boca, pois, os
vírus estão presentes nos
chamados perdigotos
(gotículas de saliva), e
podem se depositar na
boca, olhos, face, nariz e
mãos. Também existem
algumas substâncias que,
notadamente, melhoram
nossa imunidade, tais
como Vitamina C,
Vitamina D e Zinco. Não
se trata de terapia, mas,
melhoram o sistema
imunológico, e nos deixam
mais preparados para

qualquer quadro infeccioso que possamos
adquirir. Além disso, devese evitar a exposição dos
idosos ao locais de
aglomeração de pessoas,
pois aumenta a chance de
disseminação dos vírus..
Por terem, em geral, a
saúde mais frágil, os
idosos já devem adotar o
uso de máscara cirúrgica
no dia a dia?
Dr. Marcelo - Por ora, não

faz sentido, e não se indica
uso de máscaras no dia a
dia, pois, como vemos aqui
no Brasil, até hoje há apenas
dois casos de morte, em
uma população de mais de
200 milhões de habitantes.
Caso haja um aumento de
casos, o uso de máscara se
fará necessário.
Idosos que chegaram de
viagem de algum país com
grande número de
infectados devem tomar
algum cuidado especial?
Dr. Marcelo- Não só os

idosos, mas todos que
chegarem de países com
muitos casos devem se
manter em monitoramento com relação aos
sintomas como febre, falta
de ar, tosse e coriza. Essa
etapa deve durar pelo
menos duas semanas, que
é o período médio de
incubação do vírus. As
pessoas podem estar com
o vírus, sem manifestação
de sintomas. Evidentemente, os idosos têm
que ficar mais atentos
ainda a esses aspectos, e,
aos primeiros sinais,
procurarem avaliação de
um médico.

7

segunda, 23. Elas serão celebradas pelo
bispo D. Luiz Henrique de sua residência
e transmitidas pela Rádio Sintonia do
Vale (98,9 FM) e pelo Facebook
@diocesebpvr sempre ao meio-dia, de
segunda a sábado, e às 7 horas, aos
domingos.

Alerta total
O poder de letalidade do novo coronavírus em
idosos pode chegar a 15% a quem tem mais de 70 anos.
Diante disso, o geriatra e cardiologista Marcelo Freitas,
do Residencial Clube Leger, uma das mais importantes
instituições de acolhimento de idosos do país, localizado
em São Paulo, aponta uma necessidade de maior atenção com as pessoas dessa
faixa etária. Segundo ele, a baixa imunidade, comum aos idosos, exige um trabalho
preventivo ainda mais cuidadoso.
Em entrevista, o especialista conta o que deve ser feito:
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Cedinho – O Royale do Jardim Amália
está abrindo mais cedo para atender ao
pessoal da terceira idade. Das 7 às 8, o
supermercado é só para os idosos.
Leitos (I) - Em encontro com o
secretário de Estado de Saúde, Edmar
Santos, o prefeito Samuca Silva
ofereceu ao governo do Estado 44
leitos hospitalares para atendimento a
casos do coronavírus no Sul Fluminense.
O encontro também contou com a
presença do subsecretário estadual de
Saúde, Roberto Pozzan (ver foto).
Leitos (II) - Os leitos ainda não
podem ser usados – nem sabemos se
já estão disponíveis – pois fazem parte
do futuro Centro Municipal de Saúde
(antigo Hospital Santa Margarida), que
está em fase de acabamento, com
previsão de ser entregue no final deste
mês.
“O Centro será entregue no final
de março e estamos colocando à
disposição do Estado caso o vírus
avance”, disse Samuca.
Leitos (III) – Samuca também
ofereceu à secretaria estadual de Saúde
as instalações do Hospital do Idoso, que
tem 8 leitos na UTI e mais 14 em
enfermaria. “Esses leitos são separados
e sem contato com o restante do
hospital, evitando assim possibilidade de
contaminação”, justificou.
Canção Nova - A fim de evitar a
propagação do covid-19, a Canção
Nova em Cachoeira Paulista (SP) está
suspendendo a realização de todos os
eventos previstos por tempo
indeterminado.
Igrejas – Já a Cúria Diocesana de Barra
do Piraí e Volta Redonda diz que a partir
de segunda, 23, vai reduzir o seu quadro
de funcionários, e os atendimentos
urgentes serão realizados apenas às
terças e quintas, das 8 às 11h30min. A
medida se estenderá por todo o mês
de abril. O estacionamento da Cúria,
no coração da Vila, funcionará
normalmente.
Missas – A Cúria informa ainda que
as missas diárias e abertas ao público
também serão suspensas a partir de

Gripe - Na segunda, 23, a prefeitura de
Volta Redonda vai criar pontos de
vacinação, próximos ou anexos às 46
unidades da Atenção Básica da Saúde,
das 8 às 17 horas, como parte da
antecipação da 46 campanha nacional
de vacinação contra gripe. Apesar de
não imunizar contra o novo
coronavírus, o objetivo é aumentar a
imunidade da população e reduzir a
circulação do vírus influenza. A
vacinação também vai ajudar a
diferenciar a gripe e a Covid-19.
O público-alvo é formado por
87.035 pessoas, sendo 32.919 idosos e
4.354 profissionais da saúde. “Até o
próximo dia 4 de abril vamos atender
exclusivamente este público”, disse
Alfredo Peixoto, titular da pasta.
Horário - A partir de quarta, 18, quatro
unidades básicas de saúde passaram a
funcionar em horário estendido: as
UBSFs dos bairros 249, Vila Mury,
Volta Grande e São João, que estão
funcionando até às 22 horas. A secretaria
de Saúde também irá permanecer aberta
no mesmo horário.
Suspensas - As atividades do Centro
Dia para Idosos, Centro de Atendimento
para Pessoa Idosa com Alzheimer e
Familiares e Centro Dia para Pessoas
com Deficiência – CAPD, estão
suspensas. Além disso, o programa
Melhor Idade em Movimento iria
permanecer sendo realizado, com a
orientação para que pessoas na faixa de
risco não comparecessem. Detalhe: na
manhã de terça, dois idosos foram se
exercitar na Arena da Voldac e deram
com a cara na porta. Ou melhor, no
portão, que estava fechado.
Álcool em gel – Depois de várias
denúncias sobre valores abusivos na
venda de álcool em gel, o Procon passou
a atuar em cima dos ‘espertos’ e pede
que eles sejam denunciados ao órgão .
O telefone do Procon é 3339-9205, no
horário das 8 às 16 horas. Fica a sugestão:
nessa época de pandemia, que seja
montada uma escala de plantão.
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ESPECIAL Modelo, que já morou em Volta Redonda, mostra que dá para fazer bonito no ringue e nas passarelas

Boa de briga
Manu Porfírio

A modelo Jamila
Sandora é, acreditem, uma
lutadora de MMA. É uma
das mais gatas da categoria, e
encanta por onde passa, seja
pela simpatia ou pela beleza,
é claro. Além de desfilar
como ‘ring girl’ em palcos
por todo o Brasil, ela é
conhecida pela torcida do
Vasco da Gama, já que é
musa do Gigante da Colina.
Mas o que muitos não
sabem é que Jamila é natural
de Mendes, e já morou em
Volta Redonda até se mudar
para o Rio de Janeiro.
“Morei no Centro e no
Eucaliptal”, disse em entrevista ao aQui, onde
abordou as dificuldades da
dupla carreira que enfrenta,
seus sonhos e metas.
De acordo com Jamila,
o motivo que a levou a
deixar Volta Redonda foi

profissional. “Minha cidade
natal é Mendes, mas
precisava de uma cidade
com uma infraestrutura
voltada para o trabalho na
minha área, de modelo, e
Volta Redonda era a cidade
que me atendia. Gostei
muito de morar em Volta
Redonda, mas eu precisava
crescer mais. Estava me
limitando um pouco”,
contou, revelando que
morou dois anos na cidade
do aço. “Minha virada do
ano (2019) passei em Volta
Redonda”, revela.
Como nem tudo são
flores, Jamila falou também
sobre a parte difícil da
profissão nos ringues, e
como lida com tudo isso.
“Esse esporte você tem que
amar e saber que ao entrar
no ‘cage’, você não vai só
bater. Vai ser golpeado
também.
Por esse motivo eu

entrei na equipe do MFTeam, do Murilo Filo, meu
amigo e grande lutador.
Porque não adianta saber
apenas bater, é necessário
aguentar porrada. Bater, até
minha mãe bate”, disse ela,
contando que já fez cinco
lutas como profissional.
“Ganhei as cinco”, gaba-se.
“Quero muito chegar a lutar
no UFC. Ali estão os
melhores e eu quero estar
entre os melhores”, justifica.
Ela foi além. “Se pegar
grandes eventos, vale a

pena. Mas antes (uma
lutadora) vai ter que
apanhar muito de graça ou
por bolsas pequenas para
montar um bom sherdog
(currículo) e isso é bem
sacrificante. Volto a dizer,
tem que amar muito e ter
muita força de vontade,
determinação e coragem. E
isso é para poucos!
Geralmente, demoro
entre 7 e 15 dias para me
recuperar (de uma luta).
Mas isso em relação aos
hematomas. Eles variam
muito”, completou.
Ainda sobre as
dificuldades que encontra
pelo caminho, a musa
afirmou que ser lutadora no
Brasil é com certeza mais
difícil do que ser modelo.
“98% dos esportes no Brasil
são muito desvalorizados.
Não temos suporte o

suficiente para nos dedicar
mais. Eu, sendo conhecida,
tenho muita dificuldade para
conseguir patrocínio. Imagine
quem não é? Eu quero
aproveitar a oportunidade e
deixar aberta a oportunidade
para patrocinadores para
minhas próximas lutas”, disse
Jamila.
Sobre o preconceito,
assunto que é bem presente
no que diz respeito às
mulheres que exercem a
profissão, Jamila afirma não
ter sido uma exceção. “Tive
um pouco. No meu
Instagram @jamilasan
doraoficial eu tinha mais de
200k de seguidores. Eu perdi
bastante, quando tentei
migrar só para lutadora de
MMA e meu Instagram é
minha ferramenta direta
com o meu público. Agora,
intercalo as postagens

Casa da Mulher Brasileira
Volta Redonda vai ganhar, em breve,
uma unidade da Casa da Mulher Brasileira,
um espaço de atendimento integrado
humanizado às mulheres em situação de
violência. Ela vai funcionar na antiga sede da
secretaria de Esporte e Lazer, na Ilha São
João, que será totalmente reformada. “A
Casa da Mulher Brasileira é um programa
inovador de total acolhimento à mulher
vítima de violência. O mesmo espaço
concentra os principais serviços
especializados de atendimento às mulheres
que precisam enfrentar a violência, se
fortalecer e ter autonomia. O espaço, que

tentando manter os que
tenho e buscar mais público
da luta”, disparou.
Dona de tanta beleza, a
gata chama atenção por
onde passa, isso é claro, e
consequentemente acaba
sendo um atrativo para
emissoras de televisão. Para
alegria de sua coleção de
admiradores, Jamila contou
que está prestes a estrear nas
telinhas paraguaias. “Estou
aguar-dando confirmarem
minha participação em um
reality no Paraguai, o "Baila
comigo", pois sou bem
conhecida no país e recebo
muito o carinho dos
paraguaios”, contou.
Para manter a boa
forma, a morena de Mendes
conta que, além dos treinos
regrados, a alimentação
saudável e o esporte são
mais que importantes.
“Alimentação e muita água é
o segredo”! Pode fazer os
treinos de luta para gasto
calórico, não machucam e
ajudam muito a queimar
gordura. Além de te dar uma
noção para defesa pessoal. Eu
super indico o esporte que
pratico para as mulheres que
querem ter um corpo bonito,
baixar o peso e desestressar”.
Palavra de quem sabe o que
faz, de uma menina bonita,
paparicada, modelo e
campeã.

funciona 24 horas, reúne equipe
multiprofissional que garante assistência
psicossocial, policial, jurídica, casa de passagem
rápida e brinquedoteca para crianças, entre
outras”, explicou a secretária de Políticas
Públicas da Mulher, Idosos e Direitos
Humanos (Smidh), América Tereza.
O projeto para abrigar a Casa da
Mulher Brasileira em Volta Redonda está
sendo elaborado pelo IPPU-VR e será
semelhante à unidade que existe em São
Paulo. “O equipamento será um presente
para a mulher de Volta Redonda e toda
região, já que há apenas seis unidades do
país e esta será a primeira instalada no
Estado do Rio de Janeiro”, acredita Tereza.

CU
RSOS GRA
TU
ITOS DE ARTE
CURSOS
GRATU
TUITOS
A prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, está com inscrições
abertas para cursos gratuitos de formação e qualificação em cerâmica, argila, desenho e
pintura em Tela. As matrículas devem ser feitas na Estação das Artes, no Centro, às terças,
quartas e quintas, das 9 às 20 horas.
A Fundação Cultura Barra Mansa também está realizando o cadastro de interesse para
outros cursos que serão futuramente ministrados, mediante procura. Durante a inscrição,
os interessados poderão conhecer os trabalhos realizados pelas turmas de 2019.
Mais informações pelo telefone (24) 3326-0405, pelo Whatsapp (24) 98822-0674, ou
pelas plataformas Instagram e Facebook, através do @culturabarramansa.
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A
modelo
Carolinny Vieira
protagoniza o novo
ensaio do Bella da
Semana, recheado de
fotos que prometem
levar os fãs ao delírio.
Com apenas 21 anos,
Carolinny atua como
Biomédica e confessou que “adora jogos
de sedução”, não
abre mão de se divertir, torce para o São Paulo - e costuma brincar consigo mesma quando está sozinha...
Ficou curioso? Confira o ensaio exclusivo com a gata na íntegra no
www.belladasemana.com.br“Ao ser perguntada se já ficou com outras mulheres
ela não evitou e confessou que já. Mas não foi só esse segredo que ela nos revelou.
Contou o que é “preciso para conquistá-la: “Ser gentil, educado, inteligente e
sexy”. Fácil! Para Carolinny, as partes mais gostosas de seu corpo são os seios e os
pés. Sobre apimentar uma relação ela conta seus segredos. “Muitos jogos de
sedução, brincadeiras picantes, beijos no pescoço, uma boa massagem erótica e
preliminares”.

Ex-bailarina do Faustão, Carol Tozaki
está começando uma nova fase e começa a
colher os frutos de sua decisão.
Recentemente, a beldade foi contratada pela
famosa marca britânica ‘House Of Maguie’,
e já esteve brilhando pelo tapete vermelho
usado em eventos importantes como o
‘Fashion Awards’, que é um dos maiores
do mundo da moda. Foto:

Diamond Brazil / Andrea Schaefer / MF Press Global

“Liberou geral - O Bella da Semana, maior
revista masculina da América do Sul, anunciou na
quarta, 19, que liberou o acesso exclusivo para
usuários de todo Brasil após o país entrar em
quarentena devido ao avanço do coronavírus. Em
apoio ao combate do Covid-19, os usuários terão
acesso exclusivo ao ensaio especial da modelo
Vanessa
Vailatti
através
do
link
www.belladasemana.com.br e aproveite”

Em um clima ousado, autêntico e
muito sensual, a ex-BB4, a modelo
argentina Antonela Avellaneda topou
fazer um ensaio para a revista Diamond
Brazil, e durante os
clicks, aproveitou para
revelar quais as
qualidades que um
homem precisa ter para
conquistá-la. “Ter o
sorriso bonito e ser
divertido", disse curta e
grossa. Fica a dica!

vhassessoria

Jorge Ribeiro

Com projetos de se dedicar cada
vez mais à carreira artística, a modelo
mineira Nathália Matos, 28, vai
mostrar todo seu charme e beleza
no concurso ‘Gata do Mineiro’.
“Farei uma ótima campanha para que
eu me sobressaia no concurso”, disse.
Apostamos nela!

Yanna Oliveira, musa do Colorado
do Brás, escola de samba de São Paulo,
usou e abusou da sensualidade usando
um maiô laranja e meia arrastão, o que
levou os fãs à loucura. Mas a gata fez
questão de deixar um aviso. “Quero
respeito, Leio muitas cantadas ridículas
nas minhas redes sociais. O corpo é meu
e mostro o que eu quiser, mas isso não
significa que eu tenha que ler ou ouvir besteiras. Aprendam a ser homens de verdade.
Não se conquista uma mulher assim", disparou.
vhassessoria

Sue Lasmar, tida como
o maior ícone mundial fitness
das redes sociais, tem sido
uma inspiração para os
praticantes do fisiculturismo
após elogios que recebeu de
Ronnie Coleman, oito vezes
campeão do ‘Mr. Olympia’.
E para alegria dos fãs, Sue
decidiu revelar alguns de seus
segredos. “Sempre tive o
foco de trabalhar por igual
todos os grupos musculares
para
manter
a
proporcionalidade do meu corpo. Contudo, como venho
intensificando os agachamentos (squats) e outros exercícios focado
na região dos glúteos, houveram ganhos e estou contente com os
resultados”, contou a musa.

Referência como musa da atualidade,
a modelo mineira, Alessandra Maia,
mostrou que está em ótima forma em um
ensaio para a Sexy. Importante: A gata
prometeu fotos repletas de ousadia e
qualidade. Vale a pena conferir!

Dona de um
corpo escultural,
muito
bem
distribuído em 87
cm de busto, 68
cm de cintura e
102 cm de quadril,
a modelo Patrícia
Chari, 27, posou
para a famosa
revista Sexy. E
durante os clicks,
a
modelo
aproveitou para
mandar
um
recado curto e grosso para os curiosos de plantão.
“Tudo natural”, disparou.
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Descendo a ladeira
A sina do Voltaço é impressionante. O time começa bem suas campanhas, e
quando o torcedor começa a acreditar que ele está bem – retornando ao estádio,
vem a decepção. Esta semana, por exemplo, o que mais ouvi foi “O Voltaço
continua o mesmo, né?”, ou, “Está virando o América, nada, nada e morre na
praia”. Ou: “Esse Voltaço só decepciona”. O desabafo dos torcedores é sincero e
eles estão cobertos de razão.
Na derrota para o Madureira, por 2 a 1, na segunda, 16, o que irritou os mais
apaixonados foi a falta de capacidade de reação do time de Luisinho Vieira, que
aceita passivamente uma derrota. Se a defesa toma um gol, babau! Bate aquele
desânimo em muitos jogadores, que começam a andar em campo. E vão naquela
de se der bem, tudo bem... se não der, amém. Isso para não usar outra palavra.
Parecem torcer para o jogo acabar, sobrecarregando aqueles que ainda tentam
alguma coisa.
Aliás, alguma coisa anda acontecendo dentro do grupo. Não consigo entender,
pois recebem salários em dia, têm boa alimentação, mordomia com ônibus
confortável e viagens com um dia de antecipação e ainda ficam em bons hotéis, até
mesmo quando o jogo é no Rio de Janeiro.
Faltam duas partidas: contra o Fluminense, no Maracanã; e Resende, no Raulino
de Oliveira, em datas que serão confirmadas. O tricolor de aço continua na briga,
mas precisa mudar sua atitude, se quiser uma vaga na semifinal. A desgraça tá
batendo na porta de aço. Tenho dito.

Paralisação (I)
Em função do coronavírus, o
campeonato carioca foi paralisado e não
tem data para voltar. Assim como os
jogos da Copa do Brasil, Sul Americana
e Libertadores. Imaginem só a confusão
que isso irá gerar quando tudo se
normalizar. E que seja logo.

Paralisação (II)
Há quem entenda que os jogadores
não terão férias no final do ano, o que é
pouco provável, já que é de lei. Ou que
teremos jogos em cima de jogos sem o
intervalo de 72 horas, como determina
a lei. Quem tiver um bom elenco vai se
dar bem nessa.

Paralisação (III)
Os clubes considerados pequenos
serão os mais atingidos, pois a maioria
fez contratos com duração até 30 de
abril. Tem mais. Cerca de 200 jogadores
da divisão de elite do Rio de Janeiro
ficarão desempregados. A preocupação
dos dirigentes é muito grande, pois
ninguém sabe até quando durará a
paralisação. Realmente esse coronavírus
derruba até o futebol.

História
Essa vem do Edson Corrêa, o
Edinho, ex-dirigente do Voltaço. Conta
que às vésperas de um jogo, deu uma
de suas incertas pela madrugada na
concentração do clube. Lá encontrou o
atacante Mazolinha, sozinho, sentado à
mesa, com uma garrafa de cerveja pela
metade e duas vazias. Edinho chegou
interrogando: “O que você está
fazendo acordado até esta hora?”. Ao
perceber que o diretor estava chegando,

Mazolinha fingiu ter recebido uma
entidade espiritual, a “Pomba gira”.
Mudando a voz, ordenou: “Silêncio!
O santo precisa tomar mais um
copo”. Quando segurou a garrafa de
cerveja e preparava-se para encher o
copo, Edinho Gordo deu um bote,
tomou-lhe a garrafa e mandou: “vai
para o quarto, seu f...d...p...”.
Mazolinha retrucou: “E a cerveja do
Santo?”. Edinho: “Santo não bebe,
seu prego!” É mole?

Perguntar não ofende
O Flamengo vem emprestando os
garotos do sub-20 para clubes do
Nordeste. O voltarredondense Yuri, por
exemplo foi cedido, e de graça, ao
Fortaleza, que só pagará o salário dele, é
claro. O garoto Luiz Le também foi
cedido ao time cearense. Outro que
seguiu emprestado foi o jovem atacante
Bill, ao CRB de Alagoas. Fica a pergunta:
por que o Volta Redonda não tenta
trazer alguns deles como reforços para
a série C? Por que a opção de trazer
jogadores de empresários, alguns com
validade vencida? Afinal, o Voltaço vai
precisar de reforços, porque com o que
tem, não dá.

Bate Bola
Sergio Luiz
aquibatebola@yahoo.com.br

Varandão da saudade

A foto é do primeiro time do Voltaço, antes mesmo da estreia no
Carioca de 1976. A fotografia é do acervo do doutor Nelson Gonçalves e contou
com a colaboração na identificação dos nomes do doutor Cláudio Bittencourt.

Em pé, da esquerda para a direita: Ed Dias (auxiliar), Paulinho de Almeida
(treinador), Ricardo Mansur (preparador Físico), Waldirzinho, Nardo, Fred, Zé
Maria, Paulão, Waldir, Flávio Costa (Supervisor), Zezinho Marques (diretor) e
Nelson Gonçalves (prefeito). Agachados: Amaro (roupeiro), (NI), Jorge Cuíca,
Mauro, Ademir Socadinho, Acelino e Paulo César Espanta Neném.

Bola fora
Para o time do Voltaço, que vem caindo de produção,
perdendo a chance de se classificar para a semifinal da Taça Rio.
Alguns estão jogando sem garra, determinação e
comprometimento com o clube. Além de futebol, né? Por outro lado, a
culpa não é só deles, mas principalmente de quem os contratou.

Bola dentro
Para os dirigentes do futebol brasileiro, que num momento de
rara lucidez resolveram paralisar todas as competições devido à
pandemia do coronavírus. O momento é de juntarmos os esforços.
Com calma e sem desespero, marcaremos um golaço e sairemos
vitoriosos. Vamos juntos.
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ECONOMIA

COMPORTAMENTO 8 em cada 10 inadimplentes
sofreram impacto emocional negativo por conta das dívidas,
revela pesquisa CNDL/SPC Brasil

Ansiedade total
Estar com as contas em
atraso é um problema que
afeta não apenas a vida
financeira, mas também a
saúde física e mental dos
endividados. É o que
mostra pesquisa realizada
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL) e pelo Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) com brasileiros com
contas em atraso há pelo
menos três meses. Oito em
cada dez inadimplentes
(82,2%) afir maram ter
sofrido com algum tipo de
sentimento negativo ao
descobrir que estavam
endividados.
O mais citado foi a
ansiedade, que atingiu seis
em cada dez entrevistados
(63,5%). Não muito longe
em termos de proporção,
também estiveram presentes na vida daqueles que se
viram negativados estresse e
irritação (58,3%), tristeza e
desânimo (56,2%), angústia
(55,3%) e vergonha
(54,2%) – esta última, mais
frequente entre as mulheres
(57,6%) do que entre os
homens (49,4%).
“O levantamento é
importante porque evidencia algo de que já
desconfiávamos, que as
frustrações e incertezas
provocadas pela inadimplência não se restringem ao
campo financeiro, tendo
impacto significativo
também na saúde física e
emocional dos endividados”, explica Marcela
Kawauti, economista-chefe
do SPC Brasil.
75,2%
dos
inadimplentes relataram
terem sofrido o impacto das
dívidas no padrão de vida –
sendo 39,8% parcialmente
e 35,3% totalmente. Isso
explica por que seis em cada
dez endividados (60,0%)
estavam altamente preocu-

pados com a situação de
inadimplência em que se
encontravam.
Não conseguir pagar a
dívida (30,8%) é o principal
temor dos endividados
ouvidos no levantamento,
seguido de não poder
parcelar novas compras
(13,8%), ser considerado
desonesto (11%), não
conseguir emprego (8,5%) e
não poder fazer empréstimos (8,2%).
A situação de inadimplência é capaz até de tirar o
sono dos endividados,
literalmente: 42,8% relataram terem sofrido com
insônia ou excesso de
vontade de dormir e 32,3%
apresentaram modificações
no apetite, sentindo mais ou
menos fome do que de
costume.
Além disso, quatro em
cada dez endividados
(40,8%) procuraram se
dedicar a atividades que os
ajudassem a não pensar nos
problemas advindos das
contas em aberto, 28,2%
aliviaram suas ansiedades
em algum vício (como
cigarro, bebida ou comida) e
24,7% acabaram comprando mais do que de costume
– ou até perdendo o
controle do consumo.
“Nem todos os
consumidores conseguem
lidar com a inadimplência
de forma racional. Muitas
vezes, a pessoa fica tão
frustrada ao descobrir que
está endividada que busca
evitar lidar com a situação
alimentando comportamentos negativos, como
descontar em vícios ou até
em compras excessivas.
Esse tipo de atitude pode
aumentar ainda mais as
dívidas, gerando uma
espécie de círculo vicioso e
deixando o inadimplente em
uma situação pior do que
estava antes”, explica a

economista.
Além de afetar a saúde
física e mental, as dívidas
também podem ter
impacto na dimensão
profissional e social dos
inadimplentes. Três em
cada dez entrevistados
ficaram mais desatentos ou
menos produtivos no
trabalho e/ou nos estudos
após descobrir que estavam
endividados.
Para
completar, 17,2% dos
trabalhadores inadimplentes relataram ter ficado
mais impacientes com os
colegas, enquanto 16,7%
andaram mais irritados,
chegando a cometer
agressões verbais contra
familiares e amigos e 7,6%
ficaram tão nervosos que
chegaram a partir para a
agressão física.
“Caso a pessoa não
identifique ou busque
controlar esse tipo de
comportamento
no
ambiente de trabalho, ela
pode correr o risco de
perder o emprego, ficar
sem fonte de renda e,
consequentemente, se
afundar ainda mais nas
dívidas. Por isso, é de
extrema importância que a
pessoa tenha maturidade
para encarar o problema de
frente,
por
mais
desconfortável que seja”,
alerta Marcela.
Metodologia

Foram entrevistados
600 consumidores que
estavam com contas em
atraso há mais de três meses
em 2019, com 18 anos ou
mais, de todos os sexos,
classes sociais e regiões. A
margem de erro é de 3,97
pontos percentuais para um
intervalo de confiança de
95%. Baixe a íntegra da
pesquisa em https://
www.spcbrasil.org.br/
pesquisas/
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Economia do estado está crescendo de forma mais acelerada
que a do país

Perspectiva melhor para o Rio
Os resultados da economia em 2019
mostraram que o Estado do Rio está
virando o jogo, após viver a pior crise da
sua história. O IBC, indicador de atividade
econômica divulgado pelo Banco Central,
apontou expansão de 1,3% da economia
fluminense, resultado acima da média
nacional (0,9%). Segundo estimativa da
Firjan, divulgada recentemente, o
Produto Interno Bruto (PIB) do estado
cresceu 1,5% no ano passado. Resultado
que corrobora a estimativa do Banco
Central. Isso quer dizer que nossa
economia está crescendo de forma mais
acelerada que a do país, deixando para
trás quatro anos de recessão.
O vetor dessa recuperação foi a
indústria, cujo desempenho do Rio em
2019 foi muito superior ao registrado em
outros estados da Região Sudeste e bem
longe da retração de 1,1% do Brasil.
Segundo o IBGE, a produção industrial
do estado cresceu 2,3%. A indústria
paulista praticamente não cresceu
(+0,2%), a de Minas Gerais caiu 5,6%, e
a do Espírito Santo recuou 15,7%.
Esse resultado é fruto do
aquecimento no mercado de óleo e gás,
que já começa a puxar os setores ligados
à sua cadeia. Com a ocorrência de
rodadas de concessão e partilha do présal, a exploração de novos campos foi
retomada.
O
surgimento
de
oportunidades no setor — como as
atividades de descomissionamento e
revitalização de campos maduros, além
das quatro novas rodadas programadas
para o biênio 2020/2021 — deve
potencializar esse crescimento nos
próximos anos. O plano de investimentos
da Petrobras ilustra esse quadro: estão
previstos mais de US$ 20 bilhões de
investimentos na Bacia de Campos até
2024. Esse ambiente será coroado pela
realização da Rio Oil & Gas, em setembro,
quando o Rio terá a oportunidade de
mostrar ao mundo as enor mes
oportunidades de investimento no estado.
Se 2019 foi o ano da retomada do
setor de petróleo, 2020 será o ano do
mercado de gás. Isso porque o estado foi
o primeiro do Brasil a abrir esse mercado,
medida que vai derrubar os preços e
destravar uma série de investimentos, não
só de usinas termelétricas, como também
de grandes consumidores, como as
siderúrgicas. Com efeito, o Rio vai
ratificar o posto de Capital da Energia.
Os números do setor da construção
civil também reforçam este novo
momento da economia do Rio. O setor
que mais sentiu os efeitos da crise gerou
mais de 3.400 empregos no ano passado.

Vale lembrar que o Rio estava há anos
sem lançamentos imobiliários. Para os
próximos anos, os investimentos em
infraestrutura
pesada
serão
impulsionados por um pacote de
concessões de 240 quilômetros de
rodovias estaduais, com investimentos
previstos de R$ 1,2 bilhão.
Por sua vez, os setores de comércio
e serviços geraram cerca de 15 mil
empregos no ano passado, após anos
sucessivos de demissões. A melhora
significativa dos indicadores de
segurança pública é um dos
deter minantes
disso.
Lojas,
super mercados e restaurantes que
estavam fechando cedo hoje podem se
manter abertos. Essa melhora foi
gradativa no ano passado, o que significa
que os plenos efeitos serão sentidos este
ano, principalmente na capital.
As projeções de mercado para 2020
apontam para aceleração do crescimento
mundial e brasileiro. O grande risco para
esse cenário fica por conta do recente
avanço do coronavírus e seus possíveis
impactos negativos no desempenho da
economia global. No país, a continuidade
das refor mas em um contexto de
inflação e juros baixos endereçam um
ambiente propício para a aceleração do
crescimento. Para os estados, além de
uma reforma tributária efetiva, serão
decisivas as aprovações de três PECs que
tramitam no Congresso: a do Pacto
Federativo, a PEC Emergencial e a dos
Fundos Públicos.
Finalmente, podemos voltar a olhar
para o futuro do Rio de Janeiro com
confiança e otimismo. E sempre com
responsabilidade.
Lucas Tristão é secretário
estadual de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações
Internacionais do Rio de Janeiro;
Guilherme Mercês é subsecretário
estadual de Indústria, Comércio,
Serviços e Ambiente de Negócios do
Rio de Janeiro
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Samuca diz que faria tudo de novo se fosse extorquido mais uma vez

Chutando Neném
O prefeito Samuca
Silva, em entrevista ao Fato
Popular na manhã de terça,
16, disse que não está
arrependido de criar o
maior furdunço da história
de Volta Redonda ao
denunciar o caso de
extorsão que teria sofrido
por parte do vereador
Paulinho do Raio-X, com
ou sem a participação de
dois outros parlamentares
– Neném e Carlinhos
Santana. “Eu não devo
nada. Denunciei e se eu
pudesse, faria novamente.
Não me peçam ilegalidade.
Não me peçam dinheiro,
corrupção, que se tiver que
gravar e denunciar, farei
novamente”, desabafou,
ao ser provocado por
Betinho Albertassi, que
comanda o programa na
Rádio 88.
“Eu fiz o que qualquer
cidadão, que não quer
corrupção, faria”, teorizou,
indo além. “Eu fui
procurado pelo vereador
que me extorquiu. Ponto.
Eu não falei de qualquer
outro vereador. Pelo
contrário. Sempre disse
que não fui procurado por
qualquer outro vereador.
Quem envolveu nomes de
outros vereadores e se
envolveu ou não, foi o
vereador
que
me
extorquiu. Eles deveriam
ter essa indignação com o
vereador e não comigo”,
insistiu Samuca, referindose a Paulinho do Raio-X,
que acabou sendo preso
em flagrante.
Segundo Samuca, o
presidente da Câmara,
vereador Neném, tem mais
é que se preocupar com a
defesa que terá que
apresentar à Justiça. “Se ele
tem algum problema que
ele procure (se defender),
se ele puder, né? E que
entre contra o outro
vereador (Paulinho do
Raio-X) que envolveu o
nome dele”, disse de

Eu nunca o mencionei.
Agora, me respeite,
Presidente (Neném)
porque eu o respeitarei em
função do cargo que você
ocupa”,
comparou,
anunciando que poderá
ingressar com uma ação
contra o desafeto. “Eu vou
avaliar junto aos meus
advogados se ele não está
em suspeição, como
presidente da Câmara,
fazendo
inúmeras
inverdades, tamanhas
injustiças como presidente
da Câmara Legislativa de
Volta Redonda”, finalizou.
Chutando Neném (II)

forma sarcástica. “Eu não
tenho nada a comentar do
presidente da Câmara. Não
me interessa o presidente
da Câmara. Ele é oposição.
É da tropa que afundou
essa cidade na maior crise
moral ética da história. Ele
não tem moral para falar
pela história dele (passado,
grifo nosso)”, comparou.
Samuca foi além.
Quer respeito para ser
respeitado. “Obviamente
que eu o respeito como
vereador e presidente da
Casa Legislativa, mas ele
deveria fazer o mesmo.
Me respeitar como
prefeito de Volta Redonda
que denunciou às autoridades uma extorsão clara.
Está tudo nos autos do
processo. Eu me manifesto
agora só perante a justiça.
Não o ofendi. Não falei
dele. Quem tornou público
o depoimento foi ele. Eu
apenas relatei que um
vereador de Volta Redonda
me extorquiu e usou o
nome de outros vereadores”, disse Samuca a
Betinho Albertassi.
Foi nesse ponto da
entrevista que Samuca
mostrou estar possesso
com Carlinhos Santana,
que já foi seu aliado. “Ele
fez um vídeo, e eu já entrei
com processo contra ele
porque eu não disse dele.
Ele que falou tudo, agrediu
a minha mãe”, justificou,
partindo para falar da
exploração política do fato

bombástico. “Querem
gerar o caos. Querem fazer
disso um trampolim
político para a eleição. Eu
não devo nada. Denunciei
e, se eu pudesse, faria
novamente”, insistiu. “Se
tiver que gravar e
denunciar, farei novamente porque eu tenho
profundo respeito pelas
pessoas que votaram em
mim. Isso é o básico do
político. A honestidade”,
argumenta.
Certo de que fez o que
deveria ser feito, Samuca
foi irônico na resposta a
Betinho Albertassi sobre a
participação de Neném no
episódio. ”Não tenho que
me defender de nada,
porque não devo nada a
ninguém. Não faço isso
(gravar conversas no
gabinete), mas se alguém
me oferecer (suborno) vou
novamente às autoridades
como o fiz. Se ele (Neném)
está ou não ligado à
extorsão da qual eu fui
vítima, ele vai ter que se
defender no processo. Não
é a mim, não é à sociedade,
agora no momento...”,
pontuou cheio de malícia.
Desde a prisão de
Paulinho do Raio-X e em
todas as entrevistas (menos
ao aQui, com quem ele
não fala), Samuca sempre
se preocupa em não citar
os nomes dos envolvidos.
Voltou a usar a tática.
“Quem tornou isso
público foi ele, nem fui eu.

Dois dias depois, na
Rádio 96,1, Samuca voltou
a abordar o caso de
extorsão com Dário de
Paula. E praticamente
repetiu toda a história. “Eu
fiz o que qualquer cidadão
de bem faria. Não
mencionei qualquer nome
de outro vereador, pelo

contrário, tanto no meu
depoimento no dia do
flagrante quanto nas
entrevistas eu reafirmo que
não fui procurado por
nenhum outro vereador.
Quem falou o nome de
outro vereador e deve ser
procurado, questionado,
processado por alguém, é
o vereador que me
extorquiu”, disse, anunciando, entretanto, um
detalhe intrigante que
ainda não tinha falado. “Eu
fiz o meu trabalho, fui
levado pelas autoridades a
fazer o que deveria fazer.
E posso adiantar que há
muito mais provas do que
foi noticiado nos autos do
processo”, informou.
Tem mais. “O inquérito civil corre sob sigilo
do Ministério Público.
Nenhum processo de
flagrante ia nascer envolvendo instituições como
Polícia Civil e Ministério
Público se não houvessem

provas. Ninguém dá um
flagrante só por dar um
flagrante. Isso não existe.
As instituições são sérias,
não é uma questão do
prefeito Samuca. Eu fui
procurado, pediram dinheiro, manifestei para as
autoridades e o processo
vai seguir. Mas eu não
mencionei o vereador
(Neném)”, comentou.
E, por último, Samuca
abordou a ação contra ele,
movida pelo presidente da
Câmara. “Eu não entendo
por que ele (Neném)
entrou (com processo de
danos morais), porque eu
não o mencionei. Quem o
mencionou foi o outro
vereador. Eu estou pedindo, inclusive, a suspeição
dele ou não, porque ele é o
presidente da Câmara e
não pode dar uma opinião
pessoal nesse processo, já
que ele representa o Poder
Legislativo de Volta
Redonda”.
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Neném vai pedir proteção policial contra Samuca

Nas ondas
Na terça, 17, o prefeito
Samuca Silva ocupou o
microfone do programa
Fato Popular, da Rádio
88,7, comandado por
Betinho Albertassi. Quase
no mesmo horário, na
Rádio 96,1, o presidente da
Câmara, vereador Neném,
era entrevistado por Dário
de Paula. Os dois inimigos
voltaram a se estranhar. O
parlamentar contou até que
vai pedir proteção policial.
Por temer pela sua vida.
“Vou sair (da emissora) e
vou conversar com meu
advogado para que entre,
ainda hoje, com um pedido
de proteção na Polícia
Militar, Civil e Federal”
anunciou. “Volta Redonda
tá parecendo uma cidade da
Baixada, onde acontece esse
tipo de coisa”, acrescentou,
referindo-se ao escândalo
que tomou conta do meio
político em torno da
possível ‘extorsão’ do
vereador Paulinho do RaioX , contra Samuca.
Neném foi além.
“Proteção porque eu tenho
1.400 pessoas no meu
WhatsApp e hoje estão me
ligando pessoas - que não tô
atendendo porque não
estão no meu WhatsApp.
Minha família está muito
preocupada comigo porque
eu ando sozinho e chego
muito tarde em casa. Então,

hoje eu vou sair daqui e vou
no advogado pra ele fazer
essa petição (de proteção)
pra dar entrada nesses três
órgãos (da polícia). E a vida
que segue”, pontuou.
Neném tentou deixar
claro, na entrevista a Dário,
que Samuca sabia o que
estava fazendo. “Quero
deixar bem claro às pessoas
que me conhecem, que são
de Volta Redonda e do meu
bairro, e que me abraçam,
choram e acreditam em
mim, que em momento
algum eu podia ter
participado de um esquema
desses. Eu acho que pra
acabar com a corrupção
não é dessa for ma.
Quando uma pessoa chega
e te oferece um dinheiro, eu
acho que você tem que
aconselhar a pessoa. Não
ficar incentivando”, disse,
dando a entender que teria
dado conselhos a Paulinho
do Raio-X para não cair na
história. “Quer tirar uma
pessoa da droga, você tem
que conversar com ela,
mostrar que não é o
caminho certo, não é o
caminho de Deus. Da
for ma que foi feita (a
extorsão), foi planejada,
forjada. Isso (a denúncia)
não quer dizer que a pessoa
(prefeito) seja honesta, não.
A pessoa foi calculista”,
analisou, sempre se

referindo a Samuca.
Para o presidente da
Câmara, a estratégia tinha
nome e endereço. “Eu
tenho certeza que o
Samuca quis fazer isso pra
atingir uma pessoa só: o
Antônio Francisco Neto
(ex-prefeito), pois eu sou do
grupo dele. Não tenho
dúvida; a cidade toda não
tem dúvida”, acredita
Neném, indo além. “Eu sou
amigo particular do Neto.
Se a tentativa dele foi essa,
ele deu com o burro nas
águas (sic), porque o Neto
confia muito em mim e eu
confio nele”, comentou.
Nesse ponto da
entrevista a Dário de Paula,
o vereador aborda o
possível envolvimento de
outras pessoas do Palácio
17 de Julho. “Eu não consigo, eu não tenho coragem
de participar de nenhum
tipo de esquema dessa
forma. E vou além, Dário,
vou além... a Câmara vive
de fofocas. Quem vai ter
que se explicar à justiça é o
Samuca, porque da mesma
forma que eu não acredito
que o Paulinho do Raio-X
possa ter ligado pra ele

pedindo dinheiro, nem o
Samuca tenha ligado pra ele
pedir dinheiro”, disse de
forma truncada, bem
truncada.
O que Neném poderia
estar dando a entender é
que os dois protagonistas do
caso – Samuca e Paulinho
do Raio-X – teriam sido
envolvidos em um grande
quiproquó – político e
criminal. “Teve algum intermediário e isso tá no
processo. Eu não vou falar
o nome do assessor que
começou isso porque eu
não quero ser leviano.
Assessor do prefeito. Foi
um assessor do prefeito que
começou isso. Ele intermediou essa situação
desagradável. No processo
tem o nome dele (do
assessor) e tem o nome do
Rafael, que hoje nós acreditamos ser o Rafael Capomiriano (Capobiango, grifo
nosso)”, comentou,
referindo-se a um
empresário que é assessor
especial do Palácio 17 de
Julho. “Isso são fofocas lá
na Câmara”, acrescentou.
“Dário, a justiça tem que
pegar lá no começo, (ver)
quem começou”, disse.
CPI

Conforme o aQui
anunciou, com exclusividade, Neném contou a
Dário de Paula que coube a
ele escolher os integrantes
da CPI do Samuca. “Nós
indicamos, porque o
regimento diz que eu tinha
que indicar o presidente, o
relator e o membro e ainda
o suplente. Então, como o
Rodrigo foi o autor do
requerimento, ele ficou
como presidente. O Dinho
será o relator e o Fernando
Martins, membro. O
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Buchecha é suplente”, disse.
Se depender apenas
dele, Neném, o processo
será rápido. “O Rodrigo
pediu, em média, 60 dias,
mas estamos pedindo que
seja o mais rápido possível,
porque é um caso de
urgência. Tem que ser
resolvido rápido. E eu
acredito que, com 30 dias,
vai estar solucionado”, crê.
Neném contou ainda
que teve acesso ao processo
– o da prisão de Paulinho do
Raio-X – e que seus advogados já entraram com uma
interpelação contra o
prefeito Samuca e contra
Paulinho do Raio-X. Quer
que eles neguem ou confirmem o seu envolvimento.
“Eu li o processo e dois itens
chamam atenção, e eu
quero deixar claro pra
população de Volta Redonda que aqui eu não quero
pedir desculpa a ninguém.
O Paulinho hora nenhuma
falou de vereador nenhum.
Quem falou de vereador foi
o prefeito Samuca”, disse,
dando alguns detalhes:
“Ele (Samuca) fala que
no dia 29, ele teve um
encontro com o Paulinho na
Vila por volta de 10,
10h30min, entendeu? Não
sei o que eles conversaram.
Por volta do meio-dia,
tiveram outro encontro e o
Paulinho disse pra ele que
tinha falado comigo. Dia 29,
Dário, caiu num sábado. Eu
cheguei de viagem na sextafeira (28) e sábado,
geralmente, eu passo no
sítio. Lá meu telefone não
pega, não pega em hipótese
nenhuma. Lá é sem sinal.
Isso é que eu quero deixar
bem claro: não teve ligação
nenhuma pra mim (de
Paulinho). Eu, em hipótese
nenhuma, podia ter contato
com Samuca e Paulinho”,
garantiu, passando a dizer
do segundo item estranho,
na opinião dele.
“O segundo item é que
o Samuca diz que o
Paulinho garantiu pra ele
que teria um sinal do
presidente da Câmara. Ele
está falando do presidente
da Câmara. O sinal que teria
uma ligação (entre eles) seria
de um requerimento. Eu

falaria dele e esse seria o
sinal que o Samuca teria
certeza que eu tava participando e sabia”, contou,
negando tudo a seguir: “Eu
não ligo pro Samuca e ele
não me liga também. Meu
telefone tá aberto para a
Justiça. Eu tenho até um
outro telefone que tá consertando, mas tá à disposição da Justiça”, garantiu.
Ao encerrar, Neném
voltou a criticar a postura
dos seus velhos e novos
desafetos. “Tudo muito
estranho. O Paulinho
garantiu pra ele (Samuca)
que ia levar mais dois
vereadores para segurar a
base dele porque a base
dele não tinha condições de
segurar. Quer dizer, tem 16
pessoas na base e ele diz
que não tem condições de
segurar a base. Então, é
uma coisa muito estranha
dita por um parlamentar e
por um prefeito. Eu nunca
participei de qualquer coisa
desse nível, principalmente
sendo uma armação
calculista, de gente com
tempo pra fazer (armações)”, pontuou.
Sem povo

A crise política nos
bastidores da Câmara de
Volta Redonda será meio
que abafada com as regras
determinadas pela mesa
diretora em virtude da
pandemia do coronavírus.
As sessões da Casa do
Povo, por exemplo, só serão
assistidas por assessores e
jornalistas. “Não teremos o
público que costuma ficar
presente na Câmara, às
quartas e sextas, A Câmara
vai estar fechada”, anunciou Neném. “Compramos
gel para todos os gabinetes”, apressou-se em divulgar. “Essa medida vai até o
dia 31 de março”, finalizou.
“As sessões serão às
segundas, terças e quintas
só com vereadores e assessores, e mesmo assim a
gente diminuiu a assessoria.
Tem gente (vereador) que
trabalha com seis assessores
e eu pedi pra que levem um
ou dois assessores. De fora
só jornalista, sem público”,
determinou.
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Câmara define nomes de CPI para investigar caso de extorsão contra Samuca

Tá esquentando...
Roberto Marinho

O presidente da
Câmara de Volta Redonda,
Nilton Alves de Faria, o
Neném, escolheu na sessão
de segunda, 16, os nomes
que comporão a CPI
(Comissão Parlamentar de
Inquérito) para investigar o
caso da suposta extorsão do
vereador Paulinho do RaioX contra o prefeito Samuca
Silva. Além do autor do
requerimento da CPI,
Rodrigo Furtado, que será o
presidente da comissão,
Neném designou os
parlamentares Sidney
Dinho como relator,
Fernando Martins como
membro, e Fábio Buchecha
como suplente.
Detalhe: a base do
prefeito terá dois representantes para defender
Samuca – Furtado e
Fernando Martins; a
oposição só terá Dinho, de
volta ao grupo do exprefeito Neto. Buchecha,
mesmo próximo ao Palácio
17 de Julho, como suplente
terá um papel simbólico.
Poderá até vir a trabalhar
caso Dinho ou Fernando
Martins se afastem da CPI
por qualquer motivo.
A CPI terá 60 dias para
apresentar um relatório
sobre o caso em que
Paulinho - que chegou a ser
preso, em flagrante, e
liberado, graças a um habeas
corpus - é acusado de ter
pedido R$ 375 mil a
Samuca para não apresentar mais nenhum processo
de impeachment contra o

prefeito. O vereador,
segundo depoimento de
Samuca à Polícia Civil e ao
Ministério Público, teria
envolvido ainda outros dois
parlamentares de oposição
na trama: o próprio Neném
e Carlinhos Santana. O
imbróglio teve lances dignos
de filme policial, com
flagrante montado (com
autorização do MP, grifo
nosso) da entrega do
dinheiro, com direito a
(péssima) filmagem, carro
com placa adulterada,
mensagens apagadas de
celulares e tudo mais.
Por conta da confusão,
e pelo suposto envolvimento de outros parlamentares revelado pelo prefeito
no depoimento às autoridades, o clima na Casa
estava bastante pesado no
início da sessão. Após a
leitura da ata – como é
praxe nos trabalhos do
Legislativo – que continha
as declarações de Neném e
Santana – feitas da Tribuna
– sobre o caso, Paulo
Conrado pediu a palavra e
relatou que “alguém da
imprensa” havia escrito que
a Comissão de Justiça, que
ele, Conrado, preside, é que
teria protocolado o pedido
da CPI.
“Não é prerrogativa da
Comissão de Justiça fazer
esse pedido, qualquer
vereador pode fazer. E
tenho que fazer justiça ao
vereador autor do pedido,
Rodrigo Furtado”, disse
Conrado. Foi o bastante
para Neném chiar. “Já pedi
ao doutor Rodrigo e a todos

os parlamentares para ter
muita cautela na hora de
falar ou escrever qualquer
coisa”, reclamou, prometendo que vai fazer “tudo
de acordo com o
Regimento Interno”, e
criticou o fato de Rodrigo
estar falando com a
imprensa sobre a CPI.
“O meu procurador
(da Câmara Municipal,
grifo nosso) me orientou
para que eu não comentasse
nada sobre este assunto. Às
vezes eu tenho aconselhado
o doutor Rodrigo, que está
muito afoito, para não ficar
se debatendo (sic) com a
imprensa. Não está dizendo
coisa com coisa, e às vezes
está respondendo por uma
comissão e a comissão não
está sabendo”, disparou
Neném, acrescentando:
“Então eu espero que a
gente aqui tenha a
responsabilidade de não
puxar para lado nenhum.
Temos que fazer o que o
Regimento Interno fala e
permite”, sugeriu.
Foi o bastante para
Furtado pedir a palavra e
apresentar sua opinião.
“Senhor
presidente,
respondendo ao vereador
Paulo Conrado e até
mesmo à Vossa Excelência,
eu não procurei a imprensa
e também não fico
respondendo conversa de

corredor desta Casa. Da
minha boca nada saiu. Não
é caça às bruxas, e não
tenho qualquer diferença
com nenhum vereador
desta Casa. E no
requerimento
(para
instalação da CPI) está
escrito que vamos ouvir
parlamentares, assessores, o
chefe do executivo. Não
direciona (CPI) para
nenhum parlamentar.
Queremos saber qual a
participação de todos para
chegar a um consenso. E a
CPI produz um relatório,
ela não cassa”, pontuou.
Depois da subida de alguns
graus na temperatura
ambiente, com Rodrigo
chegando a declarar que “se
os meus pares acharem que
não tenho competência
para presidir essa comissão,
passo o meu cargo”,
Neném abaixou a fervura e
afir mou: “Não tenho
dúvida da sua competência”.
Na paz

Após breve discussão, a
sessão seguiu normalmente,
e logo depois Neném
apresentou os nomes dos
parlamentares que formariam a CPI. O aQui
procurou Furtado para
saber o que ele achou dos
nomes escolhidos por
Neném, até porque, na

Neném pede interpelação de Paulinho do Raio-X
O caso envolvendo Samuca e Paulinho do Raio-X extrapolou os limites dos dois Poderes, Executivo e Legislativo. E em
nome da Casa, Neném apresentou um pedido de interpelação judicial contra Paulinho, baseado no depoimento do prefeito
à Polícia Civil e ao Ministério Público. Nele, o parlamentar teria dito a Samuca que Neném e Carlinhos Santana estariam
envolvidos no esquema de extorsão. O pedido foi protocolado na quinta, 12, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, segunda instância do Judiciário, já que Neném e Paulinho ocupam cargos eletivos.
Se a Justiça acatar o pedido de Neném, Paulinho terá que explicar em juízo suas afirmações a Samuca. Além disso, os
advogados do presidente da Câmara pedem a quebra de sigilo telefônico de Paulinho - e do próprio Neném - no dia 29,
quando ocorreu a fatídica reunião entre Paulinho e Samuca, que acabou com a prisão em flagrante do vereador.
“Por oportuno, este requerente entende que a quebra do sigilo telefônico do requerente e do requerido, do dia 29/02/
2020, seja imprescindível para a elucidação dos fatos e a busca da verdade real”, diz o documento protocolado junto ao TJ,
que sugere ainda que pode ter havido crime contra a honra de Neném - calúnia, difamação ou injúria. Pelo visto, a história
ainda vai render bastante.

sessão anterior, quando foi
proposta a formação da
comissão, o autor do
requerimento afirmou que
preferia que fosse feito um
sorteio, para manter a
isenção da CPI.
“A escolha foi sensata.
Tanto o Dinho quanto o
Fernando Martins são
vereadores de segundo
mandato. O relator
escolhido (Dinho) é policial
militar, trabalhou na P2, e
tem formação jurídica. O
Fernando tem experiência
de vida, é atuante. Confio
em ambos para o desempenho dos trabalhos”, disse
Furtado.
O presidente da CPI
afir mou ainda que a
comissão pode ir até
Paulinho do Raio-X para
ouvi-lo, já que ele não pode
frequentar a Câmara por
decisão da Justiça. “Como o
vereador está com medida
de afastamento da Câmara,
a Comissão poderá ir até
um local em que possa
ouvi-lo. É imprescindível
observar o devido processo
legal e a ampla defesa”,
apontou. Furtado disse
também que a sugestão de
cassação não será feita pela
CPI, que só emitirá um
relatório sobre os fatos
apurados. “Será observado

pela CPI o regimento
interno da Casa e a Lei
Orgânica Municipal. O
procedimento de cassação é
um processo autônomo, que
poderá ser um desdobramento, após termos acesso
as provas”, justificou.
Dinho, relator da CPI,
que já foi aliado do prefeito
Samuca e hoje está na
oposição, reforçou a opinião
de Furtado, anunciando
que, se for preciso, pedirá
autorização judicial para
ouvir Paulinho. “O Paulinho, por ordem judicial,
está afastado das funções,
está proibido de manter
contato com os outros dois
vereadores
citados
(Neném e Carlinhos
Santana, grifo nosso).
Não existe determinação
judicial de que outros
vereadores, senão os
citados, tenham contato
com ele e por isso
conseguiremos fazer nosso
trabalho com tranquilidade.
Se necessário for, pediremos autorização judicial
para ouvi-lo”, disse o
vereador, que acrescentou:
“Tudo será feito conforme
determina a Lei Orgânica
do Município, Regimento
Interno da Câmara e
Legislação existente e
aplicável ao caso. Seria
leviano falar em suposições
(sobre cassação) neste
momento”, pontuou.
Sobre a escolha de
Neném, Dinho afirmou
que o presidente “cumpriu
o regimento interno”. “Não
foi pelo querer dele e sim
por cumprimento de
nor ma que regula o
funcionamento da Casa
Legislativa”, defende.
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Márcia Cury explica por que não será candidata e afirma que Maycon também não deve ser

‘Decisão familiar’
Vinícius de Oliveira

Atirada para fora do
barco pela administração
da Organização Social
Filantrópica Nova Esperança, uma OS que
administra o Hospital São
João Batista, o que a levou
a romper em definitivo
com o prefeito Samuca
Silva, Márcia Cury passou
a ser cotada para disputar
o Palácio 17 de Julho.
Nas últimas semanas, os
caciques políticos de

diversas legendas passaram a cobiçá-la como
pré-candidata. E os
boatos dispararam. Um
deles dava conta de que,
se não fosse cabeça de
chapa, certamente comporia uma aliança com
Maycon Abrantes, que já
se declarou adversário,
não importa como, de
Samuca nas próximas
eleições.
Mas, para surpresa
geral, Márcia deixou claro,
através de suas redes

sociais, que não vai se
candidatar a nenhum
cargo
político.
A
declaração pegou a todos
de surpresa, inclusive os
que contavam com sua
popularidade, iniciada
quando esteve ao lado de
Neto na administração do
Hospital do Retiro, e
comprovada nas eleições
de 2018, quando foi
candidata a deputada
estadual, arrebanhando
consideráveis 17.785
votos válidos. Não à toa,

Apesar de cobiçada por todos, Márcia decidiu não
disputar votos contra Samuca

chegou a ser secretária de
Saúde no governo Samuca, antecedendo Alfredo
Peixoto. “Não penso em
sair candidata, apesar de
ter recebido propostas, de
quase todos pré-candidatos”, cravou Márcia, em
uma entrevista exclusiva
concedida ao aQui na
última quarta, 18.
Com respostas discretas e pouco reveladoras,
Márcia, que foi entrevistada via WhatsApp por
questões de segurança a
fim de evitar possível
proliferação do Coronavírus, não deu grandes
explicações a respeito de
sua decisão. Embora a
teoria criada em torno de
sua recusa a concorrer
para a prefeitura seja de
que não teria condições
políticas de enfrentar, ao
mesmo tempo, Samuca
Silva e seu amigo Antônio
Francisco Neto (ou
alguém indicado por
ele caso não seja
liberado pela Justiça
para se candidatar,
grifo nosso), a exsecretária afirmou que foi
um conselho de sua
família: se manter distante
da disputa. “Isso (enfrentar Samuca e Neto) não
vai acontecer, pois não
sou candidata. Foi uma
decisão
familiar”,
resumiu.
Definitivamente não

deve ter sido fácil tomar
tal decisão, já que Márcia
tinha a faca e o queijo na
mão. Conforme o
próprio aQui veiculou
em edições passadas, ela
contava com o apoio de
figurões importantes na
política. Pode ria caminhar
ao lado do deputado
federal mais votado do
Sul Fluminense, Antônio
Furtado, além de ter livre
acesso ao governador
Wilson Witzel por
intermédio do ex-prefeito
e ex-deputado Gotardo
Netto. Mas nada a atraiu.
“Furtado é um grande
amigo com grande
vontade de trabalhar pelo
Sul Fluminense, mas não
haverá campanha. Gosto
muito dele. E o Gotardo
me ajudou muito durante
minha campanha de
deputada
estadual.
Agradeço todo apoio que
sempre me dá. Não terei
apoio do Gotardo, e nem
do governador, já que
não sou candidata”,
reafirmou, noticiando
ainda que sequer vai se
filiar ao PSL.
Ao ser questionada se
sua decisão teria sido
tomada a partir de algum
tipo de pressão política,
Márcia fez outra revelação
que pode, mais uma vez,
revirar o tabuleiro do
xadrez político da cidade
do aço. Segundo ela,

Maycon Abrantes não
deve vir candidato
também. “Minha decisão
não foi para beneficiar o
Maycon. Nem conversamos sobre apoios. O
Maycon provavelmente
não será candidato”,
contou, sem revelar se
estava se referindo ao
cargo de prefeito,
vereador ou aos dois.
Márcia Cury disse
ainda que não foi medo
o motivo pelo qual não
assumiu a pasta da Saúde
do governo Samu-ca,
garantindo que ter uma
caneta tão pesada nas
mãos não a intimidaria de
forma alguma. “Não
assumi por discordar de
muitos pontos do governo. Quanto à caneta, não
tenho esse medo’,
justificou.
Ao que tudo indica,
da mesma forma que
América Tereza, antes
ligada ao ex-prefeito
Neto e atualmente
cooptada, de corpo e
alma, pela habilidade
política de Samuca Silva,
Márcia também se deixou
levar pela barba brilhante
do jovem prefeito. Ao ser
perguntada sobre o
processo polêmico de
impeachment no qual
Samuca se viu envolvido
recentemente, Márcia
preferiu não polemizar.
Denominou o caso de
“sério”, mas o considerou
benéfico, em termos
eleitorais, para Samuca.
“Acho que é um caso
muito sério e a justiça é
quem deve julgar. Sou a
favor de que quem fizer
errado, que deve pagar.
E eu acho que foi
benéfica, sim. Segundo o
Ministério Público, o
prefeito foi vítima de
tentativa de extorsão e
denunciou, o que passa
uma imagem de luta
contra a corrupção”,

