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Inelegível, Garotinho pode fazer campanha
Decisão da Justiça não impediu a atuação do candidato por ainda caber recurso da ação no TSE
Marcio Mercante / Agencia O Dia
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M

esmo declarado
inelegível, por unanimidade ontem,
pelos desembargadores do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE), na condenação por improbidade administrativa no Tribunal de Justiça,
o ex-governador Anthony Garotinho (PRP) pode continuar
a campanha rumo ao governo do Estado a pleno vapor. A
decisão da Corte não barrou a
atuação do candidato porque
ainda cabe recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Em maio, o político foi condenado pela 15ª Câmara Cível
por ser acusado de desviar R$
234,4 milhões da Secretaria
Estadual de Saúde entre 2005
e 2006. Neste período, a mulher dele, Rosinha Matheus,
governava o estado.
Para considerar Garotinho ficha suja, a desembargadora Cristiane Frota defendeu que a ação de
improbidade mostrou “ato
doloso de improbidade administrativa; lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito”. Isso porque,

Organizações Não Governamentais (ONGs) teriam
sido contratadas, mas não
prestaram o serviço e parte
do dinheiro teria abastecido
a campanha de Garotinho,
então pré-candidato a presidente da República. O voto
da magistrada foi acompanhado pelos outros cinco
desembargadores.
Ao defender a cassação
do registro, o procurador
Regional Eleitoral, Sidney
Madruga, foi enfático: “São
igualmente graves as condutas de lesionar dolosamente o erário para enriquecimento próprio ou de
terceiros. E tanto um quanto o outro ensejam a inelegibilidade prevista em lei”,
afirmou o procurador regional eleitoral Sidney Madruga. A decisão da 15ª Câmara
Cível, cassa os direitos políticos de Garotinho por oito
anos. Ele deverá pagar parte de R$ 2 milhões por danos morais ao erário, além
de multa de R$ 500 mil.
DIREITO DE DEFESA

Sidney Madrugada não utilizou, para impedir a candidatura de Garotinho, a condenação por formação de
quadrilha de quatro anos e
seis meses em regime semiaberto, terça-feira, no Tribunal Regional Eleitoral da 2ª
Região (TRF-2). Isso porque,
como Garotinho ainda não
teve a oportunidade de recorrer, poderia ser ferido o
amplo direito de defesa.
Em nota, Garotinho foi ta-

Condenado
por formação
de quadrilha

Garotinho: ‘Decisões do TRE têm sido políticas. Pelo menos, foi rejeitada a proposta de proibir campanha’

xativo: “Eu já imaginava o resultado porque as decisões do
TRE têm sido políticas. Pelo
menos, houve um mal menor:
foi rejeitada a proposta do MP
de proibir que eu faça campanha enquanto recorro ao TSE,
o que farei nas próximas horas. A campanha continua firme, forte e vitoriosa”.
Para o advogado do político, Carlos Azeredo, seu cliente é vítima de perseguição.
“Há uma intromissão muito
grande do Poder Judiciário

Integração intermunicipal no
VLT a partir de segunda
Benefício será pelo Bilhete Único e tarifas ficarão até R$ 8,55
Daniel Castelo Branco

A partir de segunda-feira,
usuários do Bilhete Único Intermunicipal terão direito à
integração no VLT. O tempo
máximo para a conexão é de
três horas e o valor das tarifas não pode ser maior que R$
8,55. Quando a soma das passagens for inferior a esse valor,
no entanto, não haverá aproveitamento do benefício, mas
o passageiro ainda manterá
o direito a uma conexão. O
usuário que pegar trem e VLT,
por exemplo, cuja soma de
passagens é R$ 8 tem direito
a viajar nas barcas em seguida
pelo valor da integração.
Para ter acesso às tarifas
de integração, o passageiro
precisa ter o cartão RioCard
associado ao seu próprio
CPF e cadastrado no sistema do Bilhete Único Intermunicipal. Além disso,
é necessário seguir regras
de concessão do benefício,
como idade e renda.
“Consideramos que a
aprovação da medida, além

Conexão com VLT vale para trem, barcas, metrô, vans e ônibus

de cumprir uma condição
prevista em projeto, será
um atrativo de demanda no
médio prazo. E facilitará os
deslocamentos no Centro, já
que o VLT, por vocação, é um
modal de conexão”, explicou
o presidente do VLT Carioca,
Marcio Hannas.
A medida, que foi apro-

vada em votação na Alerj,
na semana passada, passa
a incluir o VLT entre os sistemas integrados do bilhete
intermunicipal: trem, barcas, vans e ônibus intermunicipais. O VLT já possuía
integração entre suas linhas
e com ônibus municipais, ao
custo de R$ 3,95.
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OFICINAS DE GRAFITE NAS ESCOLAS
Alunos de escolas públicas vão
poder participar de oficinas
gratuitas de arte e desenho.
O Grafitarte vai até dezembro
em unidades de São Cristóvão, Catete e Cidade de Deus,
no Rio; e do Paim, em Belford
Roxo, na Baixada. Grafiteiros
como Smael, Leandro Ice e
Luiz Carlos SK irão ministrar
aulas práticas e teóricas para
turmas de 25 alunos. As oficinas são realizadas de manhã e à tarde, em locais com

acessibilidade para pessoas com
deficiência. Para participar, interessados devem estar matriculados em uma das seguintes
escolas: Especial Albert Sabin,
Escola Técnica Estadual Adolpho Bloch, Municipal Vital Brasil
e Associação Semente da Vida
(ASVI). Criado em 2016, o projeto já atendeu a 360 alunos. Nas
oficinas, estudantes vão criar painéis grafitados que ficarão como
legado social e cultural nos locais
atendidos pelo projeto.

NOVA EXPOSIÇÃO
NO OI FUTURO
O Oi Futuro inaugura dia 17, a
exposição gratuita ‘Existência
Numérica’, idealizada por Barbara Castro e Luiz Ludwig, com
curadoria de Doris Kosminsky,
que reúne obras interativas, dinâmicas e em tempo real de
sete artistas brasileiros e estrangeiros. Ao longo da exposição,
terá eventos como um simpósio,
dia 19, e uma oficina em outubro. O Oi Futuro fica na Rua Dois
de Dezembro 63, no Flamengo.

nas candidaturas de pessoas
que governam em direção às
pessoas mais carentes. O Garotinho está sendo vítima de
uma perseguição porque faz
um programa de governo direcionado às pessoas mais
carentes”, analisou. Azeredo
fomentou ainda o ataque à
Justiça do Rio. “Já cheguei à
conclusão do seguinte: nada
o Garotinho ganha no Rio.
Deve haver alguma coisa
estranha que os ministros,
tanto do STJ quanto do STF,

reformam as decisões do
Rio”, disparou.
O voto da desembargadora Cristiane Frota, além
de barrar a candidatura de
Garotinho, atingiu também
a candidata a vice-governadora na chapa, Maria Landerleide de Assis Duarte, que
também teve o seu registro
indeferido pelos magistrados. Agora, a coligação ‘Para
o Povo Voltar a ser Feliz’
pode substituir o candidato
no prazo de dez dias.

>>Dores de cabeça na
Justiça não faltam para
Garotinho. Na terçafeira, ele foi condenado
por formação de quadrilha a quatro anos e
seis meses em regime
semiaberto no Tribunal
Regional Federal da 2ª
Região (TRF-2). Mas no
julgamento de ontem,
o procurador Regional
Eleitoral Sidney Madrugada não utilizou
o caso para impedir a
candidatura de Garotinho. Isso porque, como
Garotinho ainda não
teve a oportunidade de
recorrer, poderia ser ferido o direito de defesa.
Ainda na sessão de
ontem, os desembargadores do TRE indeferiram outros oito registros de candidaturas.
Entre eles está o candidato a deputado federal Sandro Matos, do
PSD. Ex-prefeito de São
João de Meriti, ele teve
as contas rejeitadas no
Tribunal de Contas do
Estado por gastos com
a folha de pessoal do
Poder Executivo além
do permitido pela Lei
de Responsabilidade
Fiscal em 2015.

