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PLACAS INFORMATIVAS EM ITAPERUNA

ALERJ DETERMINA QUE
IRMÃOS SEJAM MATRICULADOS
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CÂMARA APROVA
PROJETO QUE

PERMITE PRIVATIZAÇÃO
DOS CORREIOS

CARAPEBUS TERÁ
NOVAS ELEIÇÕES

PÁGINA 5

 Para facilitar o entendimento dos motoristas
quanto às regras de vagas do estacionamento
rotativo na área central de Itaperuna, três placas
com informações de como o motorista pode
ativar a vaga de estacionamento no ponto de
venda, utilização do aplicativo da Área Azul e
quanto ao pagamento pelo pix, whatsapp (cartão
de crédito) e site (cartão de crédito e boleto
bancário) foram instaladas ao longo do calçadão
da Avenida Cardoso Moreira. O
estacionamento rotativo no município é
gerenciado pela empresa Fix Construções,
Tecnologia e Serviços e fiscalizado pela Guarda
Civil Municipal de Itaperuna. PÁGINA 3

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Placas informativas sobre o estacionamento rotativo em Itaperuna são instaladas na área central da cidade

 Entre vários concorrentes do Estado do
Rio, coube a uma representante do Noroeste
Fluminense o primeiro lugar numa das
categorias do Prêmio Firjan Ambiental 2021,
que elege os melhores projetos
socioambientais de empresas e instituições
do setor produtivo. A Companhia Paduana de
Papéis (COPAPA), de Santo Antônio de
Pádua, foi uma das vencedoras com um
projeto que muda o processo de produção de
papéis sanitários de modo a gerar menor
impacto no meio ambiente. O projeto
“Carinho Eco Green”, vencedor na categoria
“Relação com partes interessadas”, busca
repensar o modelo de negócio da empresa,
desde a escolha de insumos e matérias-primas
até o descarte do produto. PÁGINA 9

COPAPA É UMA DAS VENCEDORAS
DO PRÊMIO FIRJAN AMBIENTAL 2021

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Companhia Paduana de Papéis (COPAPA), de Santo Antônio de Pádua, foi a
vencedora com projeto que diminui os impactos da produção no meio ambiente
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CÂMARA APROVA PROJETO QUE
PERMITE PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS

 A Câmara dos Deputados aprovou, na quinta-feira (5), o
Projeto de Lei (PL) 521/21 que trata da privatização dos
Correios. A proposta, encaminhada pelo governo em fevereiro,
autoriza a exploração de todos os serviços postais pela iniciativa
privada.

O texto-base da proposta foi aprovado por 286 votos a favor,
173 contra e duas abstenções. A matéria causou controvérsia
entre os parlamentares. No entanto, nenhuma das propostas
que ainda poderia modificar o texto, os chamados destaques,
foi aprovado. A matéria segue para análise do Senado.

O texto do relator, deputado Gil Cutrim (Republicanos-MA),
diz que a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) será
transformada em uma empresa de economia mista, chamada
de Correios do Brasil, e modifica a função da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel), que também será responsável
por regular os serviços postais.

De acordo com o projeto, as tarifas terão reajustes anuais e
poderão ser diferenciadas geograficamente com base no custo
do serviço, na renda dos usuários e nos indicadores sociais.
Para os serviços de cartas, o projeto prevê uma tarifa social
para atendimento dos usuários que não tenham condições
econômicas de pagar pelo serviço.

O relatório determina ainda exclusividade da nova empresa
na operação dos serviços postais pelo prazo de cinco anos e
proíbe o fechamento de agências que garantem serviço postal
universal em áreas remotas. Esse prazo, segundo o projeto,
poderá ser prorrogado.

A exclusividade inclui serviços postais como atendimento,
coleta, triagem, transporte e distribuição no território nacional e
expedição para o exterior de cartas e cartões postais; serviço

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Parecer determina que os trabalhadores não sejam demitidos pelo período de 18 meses após a privatização

público de telegrama; e atendimento, coleta, triagem, transporte
e distribuição no território nacional e expedição para o exterior
de correspondência agrupada.

O parecer também determina que os trabalhadores da ECT
não sejam demitidos pelo período de 18 meses após a
privatização. Eles poderão, entretanto, pedir demissão voluntária

até 180 dias após a desestatização. O funcionário que
decidir pelo desligamento terá direito a indenização de
um ano de remuneração, com manutenção do plano de
saúde por 12 meses a partir do desligamento e ingresso
em um programa de  requa l i f i cação  p rof i s s iona l .
Edição: Aline Leal/Agencia Brasil

ESTADO CRIA PAINEL INTERATIVO DE
VAGAS SEGMENTADO POR CIDADES E FUNÇÕES

 O Governo do Estado criou o Painel Interativo de Vagas,
um projeto inovador que vai disponibilizar a visualização das
oportunidades de emprego divulgadas nas unidades do Sistema
Nacional de Emprego (Sine) segmentadas por regiões,
municípios e funções. A plataforma ficará disponível no site
da Secretaria de Trabalho e Renda (www.rj.gov.br/secretaria/
trabalho) e será atualizada às terças-feiras de acordo com o
Portal Mais Emprego, do Ministério da Economia.

O Painel Interativo de Vagas vai facilitar a busca do cidadão,
mostrando os requisitos de cada oportunidade, como o local

de trabalho, faixa salarial e escolaridade exigida. Através do
mapa, também será possível ter acesso aos endereços das
unidades Sine do Estado do Rio de Janeiro.

Depois de consultar as vagas disponíveis, o cidadão deve ir
à uma unidade Sine com documentos de identificação civil,
PIS, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de residência
para realizar ou atualizar o cadastro. O sistema Sine faz uma
análise comparativa do perfil profissional do candidato
cadastrado com a vaga disponibilizada pela empresa
contratante.
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ESTACIONAMENTO ROTATIVO COM
PLACAS INFORMATIVAS EM ITAPERUNA

 Para facilitar o entendimento dos
motoristas quanto às regras de vagas do
estacionamento rotativo na área central de
Itaperuna, três placas com informações de como
o motorista pode ativar a vaga de estacionamento
no ponto de venda, utilização do aplicativo da
Área Azul e quanto ao pagamento pelo pix,
whatsapp (cartão de crédito) e site (cartão de
crédito e boleto bancário) foram instaladas ao
longo do calçadão da Avenida Cardoso Moreira.

O estacionamento rotativo no município é
gerenciado pela empresa Fix Construções,
Tecnologia e Serviços e fiscalizado pela Guarda
Civil Municipal de Itaperuna.

Segundo o secretário da Defesa Civil, quem
responde pela Guarda Civil Municipal, Aloisio
Freitas da Luz, o major PM Luz, foram instaladas
três placas informativas e duas tendas ao longo
do calçadão central com orientadores da Área
Azul. Além disso, também foi fixada uma fita
vermelha em todas as placas de sinalização da
Área Azul informando que as vagas de
estacionamento são pré-pagas.

“Essa ação vai colaborar muito com os
motoristas, principalmente os que estão passando
pela cidade, que vão poder tirar todas as suas
dúvidas sobre as regras do estacionamento
através das placas e dos orientadores que estão
nas tendas. O estacionamento ajudou muito o
trânsito da cidade. Hoje é mais fácil encontrar
um lugar para estacionar o carro, o que antes
era quase que impossível”, disse o secretário.

As placas informativas estão instaladas em
frente à Igreja Matriz São José do Avaí, em frente
ao Banco do Brasil e próxima à Concha Acústica.
O estacionamento rotativo funciona de segunda
a sexta, de 8h às 18h e sábado de 08h às 13h
nas Ruas 10 de Maio, Assis Ribeiro, Major
Porfírio Henriques, Buarque de Nazareth,
Noêmia Godinho Bittencourt e Avenida Cardoso
Moreira. Os valores do estacionamento são R$2
reais a hora para carros e triciclos e R$1 real
para motos. O valor da multa para quem estaciona
irregularmente é de R$195,23 (cento e noventa
e cinco reais e vinte e três centavos) mais cinco
pontos na carteira nacional de habilitação.

COM INFORMAÇÕES DA DECOM/
ITAPERUNA/RJ

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Placas informativas sobre o estacionamento rotativo em Itaperuna são instaladas na área central da cidade

Estacionamento rotativo no município é gerenciado pela empresa Fix Construções, Tecnologia e Serviços

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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Placa informativa
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 Foram prorrogadas para até o próximo
domingo (8), às 17h, as inscrições do curso
Firjan SESI Matemática On-line, que busca
tornar o estudo da disciplina mais atrativa e
descontraída. Em formato totalmente on-line,
o curso será real izado através das
plataformas digitais Mangahigh e Microsoft
Teams, com suporte do professor para
dúvidas, aprofundamentos e discussões. As
inscrições devem ser realizadas unicamente
pelo si te  da Escola Fir jan SESI:
w w w . e s c o l a f i r j a n s e s i . c o m . b r /
matematicaonline.

Durante o Ensino Fundamental e Médio,
a matemática é uma das matérias apontadas
como maior grau de dif iculdade de
aprendizagem entre os alunos. "Ao encarar
desafios e  games,  nesta plataforma
diferenciada e inovadora de matemática, o
aluno pode aprofundar o desenvolvimento do
raciocínio lógico-matemático, estudando de
forma criativa e divertida", explica o gerente
de Educação Básica da Fir jan SESI,
Giovanni Lima.

O curso está previsto para ser realizado
ao longo de 20 semanas, com início em 16
de agosto e término em 17 de dezembro. O
total de 216 horas será dividido nas seguintes
atividades: Jogos Digitais de Matemática
(on-line, assíncronos); Apoio Pedagógico (ao
vivo, com professor de Matemática); e

FIRJAN SESI PRORROGA INSCRIÇÕES DO CURSO
MATEMÁTICA ON-LINE EM TODO O ESTADO DO RIO

competição colaborativa de Jogos Digitais
de Matemática.

Os interessados devem estar
matriculados em qualquer escola da rede
pública de ensino, preferencialmente em
uma turma de 8º ou 9º ano do Ensino
Fundamental (Regular ou EJA); e fornecer

uma autodeclaração de renda familiar per
capita bruta de até 1,5 salários mínimos
(confira detalhes no edital).

A classificação será realizada por ordem
de inscrição e o candidato inscrito precisa
atender aos pré-requisitos estabelecidos no
edital. A lista de candidatos classificados e

a lista de espera serão disponibilizadas no
site da Escola Firjan SESI.

Mais informações e inscrições através do
si te  da Escola Fir jan SESI
w w w . e s c o l a f i r j a n s e s i . c o m . b r /
matematicaonline e também do telefone
0800 0231 231.

Interessados podem se candidatar pelo site www.escolafirjansesi.com.br/matematicaonline

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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PENSAMENTO DA SEMANA
 “O importante não é vencer todos os dias, mas

lutar sempre”. (WALDEMAR VALLE MARTINS)

POLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NAPOLÍTICA NA
PPPPPARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICAARABÓLICA

 Eleito por Minas Gerais, o deputado federal
André Janones (Avante) será candidato à
presidência da República em 2022. Popular nas
redes sociais, as movimentações partidárias
dizem que Janones tentará se posicionar como
um nome ao centro, entre Lula (PT) e
Bolsonaro (sem partido). Janone é advogado

e ganhou muita notoriedade nas redes sociais em 2018,
durante a greve dos caminheiros.  No auge dos protestos,
os perfis dele na Internet foram alguns dos que mais
geraram engajamento. O Avante do Rio de Janeiro se junta
ao de Minas Gerais no apoio a Janone para o pleito eleitoral
do ano que vem. A legenda não deve ter candidato a
governador no Rio, direcionando, assim, os esforços à
candidatura do então deputado federal à presidência.

 Vereador Luiz Ramos Filho foi chamado
pelo prefeito Eduardo Paes para missão
ambiciosa: montar a nominata do PSD de forma
que o partido faça no mínimo dez deputados
federais e dez estaduais, no Rio, nas próximas
eleições. “Não é fácil, tem que fazer muita
conta, mas temos que ter em mente que somos
um partido grande, com fundo, tempo de TV e

uma ótima estrutura para trabalhar. Com competência e
trabalho sério, vamos chegar lá”, disse. “Sem falar que ao
menos sete candidatos são secretários de governo e, se
elegendo, voltarão aos quadros da prefeitura - o que é um
atrativo a mais para os possíveis suplentes”, completou.

 Autor da lei  que criou o Ofício da
Cidadania, com finalidade de dar maior
praticidade e agilidade à população na hora
de dar entrada para emissão de documentos,
o deputado federal  Júlio Lopes
(Progressistas) encaminhou aos cartórios de
todo o país ofício onde solicita que a lei seja

colocada em prática.

 A proposta apresentada para a reforma
eleitoral prevê um mecanismo que acabaria
com o segundo turno na disputa à Presidência
da República. Segundo o texto, da relatora
Renata Abreu (PODE-SP), o eleitor votaria
em cinco candidatos, em ordem de preferência
entre os nomes selecionados. Se nenhum deles
alcançar a maioria absoluta na contagem das

primeiras escolhas dos votos, as outras opções serão
determinantes para o resultado final. As mudanças
apresentadas causaram uma divisão e acirramento dos
ânimos entre os parlamentares.

 O ex-chanceler Ernesto Araújo reuniu-se
com Roberto Jefferson e foi convidado pelo
presidente do PTB a filiar-se ao partido. Há
indicativo de que o diplomata pode disputar uma
vaga na Câmara Federal. Como publicamos, o
presidente Bolsonaro quer fazer uma bancada
forte no Congresso na eleição do ano que vem.

E incentiva subordinados.

 A Assembleia Legislativa do Estado do Rio
de Janeiro (Alerj) aprovou em segunda
discussão o projeto de lei 803/19, de autoria
original da deputada Martha Rocha (PDT),
que garante que irmãos em idêntica etapa
escolar sejam matriculados na mesma
instituição durante o Ensino Básico

(Fundamental e Médio).

 O Democratas do Rio de Janeiro virou um
partido de evangélicos, isso que se observa na
intervenção feita pelo presidente nacional do
partido, ACM Neto, na executiva estadual do
DEM. O partido que era presidido no RJ pelo
vereador Cesar Maia, agora passa a ser
presidido pelo deputado federal Sóstenes

Cavalcante. A razão é a briga do filho de Cesar, Rodrigo
Maia, com ACM Neto, o que o levou a ser expulso do
partido. O pior, Cesar Maia e seu grupo político não foram
informados, souberam pela imprensa da mudança na
Executiva.E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com

ENCONTRO
 O presidente da Alerj, André Ceciliano, participou, na

segunda-feira (2), de uma conversa com o provável
candidato do PDT ao Governo do Rio, Rodrigo Neves.
O encontro – no gabinete da deputada Martha Rocha
(PDT) - teve ainda a participação dos deputados Luís
Paulo da Rocha (Cidadania) e do ex-deputado Miro
Teixeira. Nas redes sociais, Rodrigo Neves afirmou que a
reunião foi voltada à discussão de temas de interesse da
sociedade fluminense. “A reconstrução do Rio passa por uma
ampla frente democrática”, escreveu no Twitter. O ex-
prefeito de Niterói aproveitou o encontro para conhecer as
novas dependências da Alerj.

E-mail para a coluna: oitaperunense@yahoo.com

Deputados Luiz Paulo, André Ceciliano, Martha
Rocha junto a Rodrigo Neves e Miro Teixeira
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DERROTA
 O presidente Jair Bolsonaro sofreu nesta quinta-feira (6)

a sua maior derrota na Câmara desde o início do mandato.
Em sessão da comissão especial que trata do voto
impresso, o parecer do deputado Filipe Barros (PSL-PR),
que previa a implementação do sistema, foi rejeitado por
23 votos a 11. O enfrentamento de Bolsonaro com a Justiça
Eleitoral, marcado pelas ameaças à realização das eleições de
2022, virou a principal bandeira do governo. Mesmo assim,
partidos de centro, independentes e de oposição se uniram para
dar um recado ao Palácio do Planalto. Novo parecer deve ser
votado e o relator será o Júnior Mano (PL-CE).

Voto impresso é rejeitado por 23 votos a 11
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PATRULHA MARIA DA PENHA
 Criado com o principal objetivo de prevenir os casos de

feminicídio e a reincidência de agressões a mulheres, o programa
Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida (PMP-GV),
da Secretaria de Estado de Polícia Militar, completou dois
anos de existência com um saldo operacional expressivo:
24 mil mulheres foram atendidas durante o período em
todo o território estadual.  Estruturado em todos os 39
batalhões operacionais do estado, além de três UPPs da capital,
o programa PMP-GV atua com 44 equipes especializadas,
atendendo mulheres em situação de risco de violência, seja na
fiscalização do cumprimento de medidas protetivas, seja em
apoio a policiais militares acionados para casos de emergência
pelo Serviço 190.

“ALERTA PRI”
 Celulares fluminenses em breve receberão mensagens

avisando sobre o desaparecimento de crianças. O “Alerta Pri”
- em homenagem a Priscila Belfort, que desapareceu -
foi criado por lei do deputado Alexandre Knoploch (PSL)
e já está regulamentado, mas ainda não saiu do papel. No
entanto, ainda este mês, um novo sistema criado pela Polícia
Civil vai começar a enviar as informações de forma automática
às operadoras de telefonia. A expectativa é que tudo esteja em
funcionamento já em setembro.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
 Responsável pela locação de 447 contêineres usados

em 46 postos de vistoria do Detran em todo o Estado do Rio,
a empresa Novo Horizonte Jacarepaguá entrou com uma
ação de reintegração de posse contra o órgão. Com o
contrato vencido desde agosto de 2018, a empresa aguarda o
pagamento de uma dívida de R$ 7,1 milhões. A ação, que
tramita na 8ª Vara de Fazenda Pública da Capital, veio após
inúmeras tentativas amigáveis de receber a dívida. Além da
locação dos contêineres, a empresa fornece ao Detran
climatização, bebedouros, mobiliário e todo o serviço
de manutenção dos equipamentos.

MUTIRÃO DE COLETA DE DNA
 O Estado do Rio foi o que mais contribuiu com a

campanha, feita em junho e capitaneada pelo Ministério da
Justiça. Ao todo, 398 famílias - ou 508 coletas individuais
-  compareceram aos postos na esperança de dar um
desfecho à busca por seus desaparecidos.

ALIÁS...
 O presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), tem

articulado o apoio do prefeito de Duque de Caxias,
Washington Reis (MDB), à sua candidatura a senador.
Tenta convencer Reis, com problemas na Justiça Eleitoral, a
desistir da disputa pelo cargo. Já com o PP do Rio as
conversas avançaram. Ceciliano ganhou o apoio
público do líder da sigla - alinhada com o Planalto -
na Alerj, Dionísio Lins.

ALIÁS E A PROPÓSITO
 Durante a inauguração do novo plenário da Alerj o

presidente da Casa, André Ceciliano, mandou um recado
para quem aposta em seu desembarque do PT. Ao abrir
os trabalhos legislativos após o recesso, cumprimentou o
presidente do PT, João Maurício de Freitas, e disse que
não tem vergonha de ser político nem de ser filiado
ao partido.

NOVAS ELEIÇÕES I
 A pequena Carapebus, perto de Macaé, no Norte

Fluminense, terá novas eleições. Na sessão do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a corte bateu o
martelo e indeferiu o registro de candidatura de
Christiane Cordeiro (PP), vencedora do pleito de 2020.
A decisão ainda terá que ser comunicada ao TRE para a
convocação de eleições suplementares. Vale lembrar que três
outros municípios fluminenses vão voltar às urnas este ano,
depois que os eleitos amargaram derrotas na Justiça Eleitoral:
Itatiaia, Silva Jardim e Santa Maria Madalena escolhem seus
alcaides no dia 12 de setembro.

EXPECTATIVA
  Petrópolis, a maior cidade a ficar na corda bamba

depois que Rubens Bontempo (PSB) teve o registro
negado pelo TRE, vai continuar na expectativa.

CACIFE
 A ida de Waguinho, prefeito de Belford Roxo, para o PSL

- cobiçado pelo fundo eleitoral e pelo tempo de TV -  criou
condições favoráveis para que ele negocie a vaga de vice
na chapa do governador Cláudio Castro (PL) à reeleição.
Para convencer Castro, ele diz que tem sido assediado por várias
legendas, incluindo o PSD e até as de esquerda.
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 A Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em segunda
discussão, na quinta-feira (5), o projeto de
lei 803/19, de autoria original da deputada
Martha Rocha (PDT), que garante que
irmãos em idêntica etapa escolar sejam
matriculados na mesma instituição durante o
Ensino Básico (Fundamental e Médio). A
norma seguirá para o governador Cláudio
Castro, que tem até 15 dias úteis para
sancioná-la ou vetá-la.

“O projeto de lei quer garantir vagas na
mesma escola aos irmãos que estejam na
mesma etapa ou ciclo de ensino da educação
básica. A iniciativa vai facilitar a vida dos
pais, evitando que os responsáveis andem
grandes distâncias para levar os seus filhos
à escola em locais diferentes, o que pode,
inclusive, gerar custos à família”, explicou a
autora original do projeto.

A norma valerá desde que a Unidade
Escolar onde um dos irmãos já esteja
matriculado possua a etapa ou ciclo escolar
do outro irmão. A escola também não poderá
ter como meio de admissão processo seletivo
específico, como sorteio público ou prova.

ALERJ DETERMINA QUE IRMÃOS SEJAM
MATRICULADOS NA MESMA ESCOLA

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET

Projeto de lei é de autoria original da deputada Martha Rocha (PDT)

Projeto quer garantir vagas na
mesma escola aos irmãos que

estejam na mesma etapa de ensino
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 O Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de
Atuação Especial no Combate ao Crime
Organizado (GAECO/RJ) e da Promotoria de
Justiça de Carmo, em parceria com a Polícia
Civil, através da 112ª DP, realizou na quinta-
feira (5), a terceira fase da Operação
Chorume. Foram cumpridos 11 mandados de
prisão preventiva e outros 22 de busca e
apreensão contra integrantes de uma
organização criminosa que fraudava licitações
na área de limpeza urbana no município de
Carmo.

Na nova denúncia apresentada à Justiça
contra 23 pessoas e duas empresas ligadas ao
esquema fraudulento, seis vereadores tiveram
a prisão preventiva decretada por não
fiscalizarem os contratos e aprovarem
matérias de interesse do grupo criminoso, em
contrapartida ao recebimento de propina. Os
mandados foram expedidos pela 1ª Vara
Criminal Especializada da Capital e a ação
conta com o apoio da Coordenadoria de
Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ).

Entre os integrantes da organização
criminosa denunciados por crimes contra a lei
de licitações, corrupção ativa e passiva,
peculato e lavagem de dinheiro, está o ex-
prefeito Paulo Cesar Ladeira, preso na
segunda fase da operação. O grupo, que
compreende empresários, integrantes do Poder
Executivo e do Poder Legislativo, foi
responsável por um prejuízo estimado até o
momento em R$ 40 milhões ao erário, ao que
poderão ser somadas outras quantias
relacionadas a contratos ainda sob
investigação. De acordo com a denúncia, duas
empresas, a Limpeza Urbana e a Forte
Ambiental, obtiveram contratos
superfaturados de limpeza urbana com o
município, durante o período em que Ladeira
esteve no cargo (2017/2020), por meio do
pagamento de propina a agentes públicos.

Núcleo do Poder Legislativo
Os então vereadores Rita Estefânia Gozzi

Farsura (Faninha, que encontra-se em prisão
domiciliar após a primeira fase da operação),
Romerito Jose Wermelinger Ribeiro, Marco
Antonio Pereira Dalboni, Juliano de Souza
Braga, Valquiria Aparecida de Moraes, Samuel
Cassio Cunha (Samuel da Livração), Salvador
Carvalho de Oliveira, Wilde Rodrigues Curty
e Ana Cláudia Ribeiro Fernandes foram
denunciados por receberem uma espécie de
“mesada” de integrantes da organização para
não fiscalizarem devidamente as despesas
relacionadas aos contratos fraudulentos.

Além disso, eles também facilitavam, por
meio do recebimento de pagamentos indevidos,
a aprovação na Câmara de Vereadores de
matérias de interesse das empresas do grupo,
como ocorreu, por exemplo, na sessão
legislativa de 14/12/2020, quando os
vereadores Faninha, Romerito, Valquiria,
Marco Dalboni e Samuel aprovaram a
abertura de crédito adicional suplementar, com
o objetivo  de viabilizar pagamentos à Forte
Ambiental.

Com isso, a Justiça manteve a prisão
domiciliar de Faninha e decretou a prisão
preventiva de Romerito, Samuel, Valquíria,
Juliano, Marco e Salvador. Os cinco primeiros,
ao serem reeleitos, continuam no exercício do
cargo que lhes possibilitou tamanho
enriquecimento ilícito. Já Marco Antonio
Pereira Dalboni e Salvador Carvalho de
Oliveira, apesar de não mais ocuparem
assentos na Câmara de Carmo, integraram por
longos anos a organização, tendo a prisão
preventiva solicitada para que não usem seu
poder e influência para interferir em prol do
grupo.

Núcleo empresarial
Os irmãos Wesley Ferreira Pessanha e

Celciomar Ferreira Pessanha, denunciados

OPERAÇÃO DO MP MIRA VEREADORES SUSPEITOS DE
ENVOLVIMENTO EM FRAUDE A LICITAÇÕES EM CARMO

Segundo a denúncia, duas empresas, a Limpeza Urbana e a Forte Ambiental, obtiveram
contratos superfaturados de limpeza urbana com o município, durante o período em que

Ladeira esteve no cargo, entre 2017 e 2020, por meio do pagamento de propina a agentes públicos

juntamente com a mãe, Selma Ferreira
Pessanha (todos presos na segunda fase da
operação), exerciam o comando do núcleo
empresarial da organização criminosa. Wesley
liderava o grupo, coordenando as atividades
dos demais comparsas, relacionadas aos
crimes de corrupção, peculato e lavagens de
dinheiro por meio da realização de
investimentos em criptoativos de difícil
rastreio, dentre outras manobras. Os três
atuavam no município desde 2016, com
objetivo de obter vantagens espúrias em
contratações públicas, quando apoiaram
financeiramente a campanha de Paulo Cesar
Ladeira, reeleito na eleição daquele ano.

Murilo Neves de Moura e José Henrique
dos Santos Mendonça desempenhavam
funções semelhantes na organização, tendo
sido, em períodos distintos, sócios minoritários
da Forte Ambiental, beneficiada nas fraudes
licitatórias. Ambos, que também encontram-
se presos, auxiliavam Selma na gestão da
empresa e na montagem dos processos
fraudulentos de pagamentos, que seriam
posteriormente enviados à Prefeitura.

Já Renan Santos da Silva, que também teve
a prisão decretada, e Francisco de Assis Silva
de Rezende funcionavam como “laranjas” do
esquema, fornecendo seus dados para que a
família Pessanha criasse empresas de fachada
que seriam utilizadas para a lavagem de
capitais, assim como para abertura de contas
bancárias em seus nomes, possibilitando que

a organização dissimulasse a localização dos
recursos angariados por meio das práticas
criminosas.

Por fim, o denunciado Rodolfo Lima Jorge,
outro a ter sua prisão decretada,
desempenhava o papel de branqueador do
produto dos contratos superfaturados
operados pelo grupo, uma vez que, em razão
de seus conhecimentos como trader e
operador de criptoativos, investia os recursos
decorrentes dos negócios espúrios, dificultando
o rastreio e localização dos valores.

Núcleo do Poder Executivo
Na condição de prefeito de Carmo e

responsável por todas as decisões relacionadas
aos contratos do grupo, Paulo Cesar Ladeira
era o líder do núcleo que integrava o Poder
Executivo. De acordo com as investigações,
Ladeira pactuou o recebimento mensal de
10% a título de propina, em contrapartida à
contratação e à realização do pagamento das
notas dos contratos titularizados pelas
empresas pertencentes ao braço empresarial
da organização criminosa.

Ex-secretário de Meio Ambiente, Ronaldo
Rocha Ribeiro, preso na primeira fase da
operação, era um dos principais braços do
grupo dentro da Prefeitura, já que os contratos
fraudulentos eram ligados diretamente à sua
pasta, sendo o responsável pela fiscalização
dos mesmos e, por conseguinte, por fazer
“vista grossa” para as inexecuções contratuais
e cobranças indevidas formuladas pelas

empresas, assim como o denunciado
Lindemberg de Mello Costa (preso na segunda
fase da Chorume), que exercia o cargo de
fiscal dos contratos.

Ozéas de Souza Ramos, ex-secretário de
Fazenda, teve a prisão decretada por liberar
ou cercear pagamentos às empresas do grupo
de forma arbitrária, em função do recebimento
de propinas que eram entregues pelas
empresas. Já Renato da Silva Amarante, ex-
secretário de Meio Ambiente e de Obras e
outro a ter sua prisão decretada pela Justiça,
promoveu a licitação que culminou na
contratação, em 2017, da Limpeza Urbana, no
bojo da qual foram apuradas incontáveis
irregularidades.

Por fim, Maxsandre dos Prazeres Carrilho,
que também teve sua prisão decretada, ocupou
a posição de secretário de Meio Ambiente
entre 01/01/2020 e 31/12/2020, beneficiando
a Forte Ambiental, na medida em que
negligenciava a fiscalização do contrato,
atuando de forma permissiva com relação ao
grupo empresarial.

Por se tratar de medida excepcional e
extrema diante da ordem constitucional
vigente, a prisão cautelar foi solicitada apenas
quanto aos denunciados que expõem a risco a
ordem pública, a instrução processual e a
aplicação da lei penal.

Processos nº: 116146-87.2021.8.19.0001
e nº.: 0000170- 84.2021.8.19.0016

Por MPRJ

FOTO: REPRODUÇÃO DA INTERNET
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 O Governo do Estado investirá mais de
R$ 50 milhões para concluir a construção de
imóveis e a reforma de conjuntos
habitacionais na capital, Baixada Fluminense,
Região Serrana, Norte, Noroeste e Médio
Paraíba. Também estão previstas obras de
urbanização em diversos municípios
fluminenses. Os recursos já foram liberados
pela Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Obras.

- O combate à pobreza é uma das minhas
principais preocupações, e o governo tem
olhado para a população que mais precisa e
que mais foi afetada pela pandemia da Covid-
19. Estamos trabalhando em várias frentes.
Além do programa SuperaRJ, que garante
auxílio emergencial para famílias que vivem
na pobreza, investiremos em moradias dignas
por meio da construção de novos imóveis e
da revitalização de conjuntos habitacionais
em todo o estado. A meta é, até 2022,
impulsionar o desenvolvimento de todas as
regiões fluminenses - explicou o governador
Cláudio Castro.

Deste total, R$ 40 milhões serão usados
pela Cehab (Companhia Estadual de
Habitação) para novas unidades e
urbanização de áreas vulneráveis. Mais de
R$ 10 milhões são destinados à Emop
(Empresa de Obras Públicas) para a
revitalização de oito condomínios das décadas
de 60, 70 e 80. Segundo o secretário de
Infraestrutura e Obras, Max Lemos, a
proposta é transformar o Rio de Janeiro em
um grande canteiro de obras, levando
qualidade de vida à população.

- Além de pacotes de obras quinzenais,
estamos também retomando obras que
estavam paradas e que têm como foco essa
diretriz, de dar habitabilidade a regiões que
ainda sofrem as mazelas da falta de
infraestrutura. A prioridade para a
contratação dos funcionários dessas obras é
de moradores da região, como forma de
ajudar a comunidade local a gerar renda,
principalmente nesse momento de pandemia.

GOVERNO INVESTE MAIS DE R$ 50 MILHÕES
EM OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO ESTADO DO RJ
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Recursos contemplam intervenções da Cehab e Emop na capital, Baixada, Serra, Norte, Noroeste e Médio Paraíba

Os pacotes de obras significam mais
qualidade de vida para a população e geração
de emprego e renda para as cidades
beneficiadas - destacou.

Morador há 20 anos da Rua Adriana, no
bairro Inconfidência, divisa entre os
municípios de Nova Iguaçu e Queimados, o
pintor Amauri da Conceição, de 58 anos,
acredita que as obras de infraestrutura irão
trazer mais progresso para o bairro onde vive.

- Acredito que vai representar um futuro
econômico para o nosso bairro. Ter comércio
na rua, transporte coletivo, uma vez que para
pegar ônibus andamos quase dois
quilômetros. Estou ansioso. Espero que antes
de dezembro esteja tudo asfaltado e possamos
fazer a festa de Natal na rua com todos os
moradores - disse Amauri.

Conclusão de obras  -  Na área

habitacional, está prevista a conclusão das
obras de 28 apartamentos, em quatro blocos,
do Condomínio Eldorado II, que está em fase
final de construção no município de
Queimados, na Baixada Fluminense. Também
estão sendo realizados serviços de
conservação em seis blocos de unidades na
Posse, em Petrópolis, na Região Serrana; a
construção de 100 imóveis em Quissamã, no
Norte; a finalização de 188 casas no bairro
Boa Vista, em Laje do Muriaé, no Noroeste;
e o início da construção de 64 casas em
Resende e 63 em Porto Real, no Médio
Paraíba.

Os recursos também serão usados para a
conclusão da urbanização da localidade
Vargem Alegre, em Barra do Piraí, onde 88
casas de dois andares estão prontas, e nos
bairros de Cabuçu, Curuzu e São José, em

Itaboraí. Estão previstas ainda obras para
agilizar as intervenções no bairro
Inconfidentes, em Austin, em Nova Iguaçu,
e Eldorado 3, em Queimados.

Revitalização de condomínios - Na
capital,  as reformas em conjuntos
habitacionais serão realizadas na Cidade de
Deus e Santa Margarida, em Jacarepaguá,
atendendo 28 prédios, com 1.128 famílias;
Dom Pedro I e Rua da Gazela, em Realengo,
com 24 prédios e 960 famílias; e Bento
Cardoso, na Penha, e Zaira Duna, em Brás
de Pina, com 38 prédios e 1.520 famílias. As
obras são de melhoria nas áreas comuns,
pintura nas fachadas e corredores, reforma
nas coberturas e caixa d'água. Em Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense, as reformas
estão acontecendo nos conjuntos Tertuliano
Potyguara e Santa Eugênia.

 Entre vários concorrentes do Estado
do Rio, coube a uma representante do
Noroeste Fluminense o primeiro lugar numa
das categorias do Prêmio Firjan Ambiental
2021, que elege os melhores projetos
socioambientais de empresas e instituições
do setor produtivo. A Companhia Paduana de
Papéis (COPAPA), de Santo Antônio de
Pádua, foi uma das vencedoras com um
projeto que muda o processo de produção de
papéis sanitários de modo a gerar menor
impacto no meio ambiente.

O projeto “Carinho Eco Green”, vencedor
na categoria “Relação com partes
interessadas”, busca repensar o modelo de
negócio da empresa, desde a escolha de
insumos e matérias-primas até o descarte do
produto. O projeto também mapeou o público
de interesse e criou uma identidade textual e
visual do produto com mensagens
mobilizadoras. O produto esteve presente em
1.200 pontos de vendas, atingindo mais de
315 mil famílias.

“O projeto imprime à categoria de papel
higiênico – que, em geral, é inserida em um
processo automático de compra –, uma
reflexão sobre sustentabilidade, inspirando o
público à mudança de hábito de consumo e
de estilo de vida. Fizemos todos os caminhos
possíveis: ambiental, social e de governança
corporativa”, explicou o diretor-presidente da

COPCOPCOPCOPCOPAPAPAPAPAPA É UMA DA É UMA DA É UMA DA É UMA DA É UMA DAS AS AS AS AS VENCEDORASVENCEDORASVENCEDORASVENCEDORASVENCEDORAS
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COPAPA, Antônio Fernando Pinheiro da
Silva, que também é membro do Conselho
do Centro Industrial do Rio de Janeiro (CIRJ)
e do Conselho da Firjan Noroeste Fluminense.

A COPAPA é uma das maiores
fabricantes de papeis sanitários do país,
especializada em produtos como guardanapos,
toalhas e papeis higiênicos, por exemplo. Em
pouco mais de 10 anos, a receita bruta da
companhia cresceu 400%. Seus produtos são
vendidos em todos os estados do Sudeste,
além de Bahia, Mato Grosso, Goiás e Distrito
Federal. Atualmente a empresa tem 580
colaboradores diretos, além de cerca de 1.500
indiretos.

“A COPAPA vem dando seguidos
exemplos não só de gestão e saúde financeira,
como também de cuidado com o meio
ambiente. É um orgulho para região sediar
uma empresa dessa desenvoltura, que só nos
engrandece e contribui com a geração de
emprego e renda”, disse o presidente da
Firjan Noroeste Fluminense, José Magno
Vargas Hoffmann.

O Prêmio Firjan Ambiental tem como
objetivo difundir e destacar as ações bem-
sucedidas em prol do desenvolvimento
sustentável das empresas no estado do Rio,
com foco na proteção ambiental, no equilíbrio
econômico e no bem-estar social. Em oito
anos, foram mais de 400 iniciativas inscritas,

com projetos que geraram uma economia de
R$ 2,2 bilhões aos cofres das empresas e que,
somados ao custo evitado com insumos não
consumidos, chega a R$ 10 bilhões.

“O prêmio é o momento de prestigiar as
ações que o setor produtivo do Rio de Janeiro
promove. Isso reafirma ainda mais o valor
desta premiação, visto que a Firjan faz

COPAPA foi uma das vencedoras do Prêmio Firjan Ambiental 2021

questão de ressaltar a proatividade e a
responsabilidade de nossas empresas. As
iniciativas vencedoras devem ser premiadas
não apenas pelo legítimo merecimento, mas
também porque servem como exemplo e
inspiração para outras empresas”, ressaltou
Isaac Plachta, presidente do Conselho
Empresarial de Meio Ambiente.
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