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Mais benefícios para idosos no Rio
Nova lei prevê isenção de taxas, meia-entrada e outras vantagens para quem tem 60 anos ou mais
Fernanda Dias/Agência O Dia
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dosos com 60 anos ou
mais conquistaram o
direito a diversos benefícios no município do
Rio, como o cartão de estacionamento, prioridade em
filas, isenção de taxas e meia
-entrada em cinemas, shows, exposições, teatro, lonas
culturais e bibliotecas. De
autoria do vereador Eliseu
Kessler (PSD), a lei, sancionada ontem pelo prefeito
Marcelo Crivella, que reduz
de 65 para 60 anos algumas
vantagens, contemplaria
ainda a gratuidade nos ônibus municipais, mas acabou
sendo vetada pela prefeitura.
Em nota, o município destacou que a gratuidade nos
coletivos continua garantida
somente para idosos acima
de 65 anos, conforme lei federal de 2003. A prefeitura
informou também que ainda
irá publicar a regulamentação dos benefícios estabelecidos pela nova lei.
O vereador Eliseu Kessler
propôs ao prefeito que a legislação do município fosse
equiparada com a lei federal.
“Sugeri que, caso tivesse a possibilidade da gratuidade, que
ela atendesse as pessoas de
baixa renda, que são as mais
necessitadas”, destacou. “A
lei sancionada visa também
oferecer para essas pessoas a
chance de frequentarem cine-

NNA lei garante meia-entra-

da em cinemas, museus,
teatros, centros culturais,
exposições, lonas culturais,
bibliotecas e arenas, que são
equipamentos da prefeitura.

TRANSPORTE
NNO Cartão de Gratuidade e

Estacionamento para Idoso
recebeu nova regulamentação e, agora, vale para quem
tem 60 anos ou mais. A gratuidade vale para estacionamentos em logradouros
públicos. Mais informações
em www.rio.rj.gov.br/web/
smtr ou pelo 1746.
NNA gratuidade nos ônibus
municipais para a nova faixa etária da lei ficou de fora.
A isenção continua só para
quem tem 65 anos ou mais.
Helena Costa comemorou a lei, mas esperava ter o benefício também na passagem: “Pago quase R$ 500 por mês do meu bolso para trabalhar”

mas, exposições e eventos culturais pagando a meia-entrada”, completou o parlamentar.

Caso tivesse a
possibilidade de
gratuidade, que ela
atendesse as pessoas
de baixa renda, que
são mais necessitadas
Eliseu Kessler, vereador
e autor da lei

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

O Sindicato das Empresas de
Ônibus do Rio (Rio Ônibus)
declarou ontem que não é
contra a concessão de benefício aos usuários de 60 anos
ou mais, mas afirmou que é
necessário definir uma fonte
de custeio e que a contrapartida financeira seja cumprida por parte do poder concedente, no caso, a prefeitura.

A possibilidade da gratuidade no transporte municipal gerou expectativa
nos idosos, como a diarista
Helena Costa, que precisa
mexer no bolso para custear
sua locomoção. “Seria bom
(ampliar o benefício), pois
acabei de completar 60 anos.
Pago quase R$ 500 por mês
do meu bolso para trabalhar.
Moro em Cordovil (na Zona
Norte) e trabalho em casas
da Zona Sul”, disse Helena.
Para o autônomo Mário de
Melo, 61, a redução da idade

Dois PMs mortos em 48 horas
Soldado foi assassinado a caminho do trabalho ontem. Governador fala em crime passional

na isenção da tarifa dos ônibus seria importante. “Moro
no Méier e tenho um gasto grande de passagem por
conta do trabalho. Minha
renda é de quatro salários
mínimos, sem a passagem,
sobraria um pouco mais no
final do mês”, contou Mário.
Em outros transportes,
como o metrô, o que prevalece é a gratuidade para
maiores de 65 anos, seguindo lei federal.
Colaborou Rafael Nascimento

Minha renda é de
quatro salários
mínimos, sem a
passagem, sobraria
um pouco mais no
final do mês
MÁRIO DE MELO,
autônomo

Witzel e defensor geral
divergem sobre ‘abate’

Tomaz Silva/ Agência Brasil
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Em menos de dois dias,
mais um policial militar foi
assassinado no Rio. O soldado Miqueias Marinho Ribeiro, de 31 anos, lotado na
UPP Nova Brasília, no Complexo do Alemão, foi morto a tiros, na manhã de ontem, quando saía de carro
de sua casa, em Engenheiro Pedreira, Japeri, para ir
trabalhar. No sábado, o PM
Daniel Henrique Mariotti,
30, foi morto por bandidos
ao tentar evitar um arrastão na Linha Amarela, em
Bonsucesso.
Segundo a Polícia Militar,
o pai de Miqueias disse que
chegou a escutar os disparos, correu para ver o que
era e se deparou com o filho já baleado dentro do seu
próprio carro. Ele chegou a
ser socorrido para a Policlínica Itália Franco, no bairro
Santa Inês, mas não resistiu
aos ferimentos. O soldado
era casado e tinha um filho.
O governador do estado,
Wilson Witzel, afirmou ontem, que a morte de Ribeiro
teve motivação passional.
“Foi apurado que o motivo do crime foi passional,
uma questão envolvendo
a ex-mulher, mas já temos

ONG Rio de Paz homenageou os dois policiais com placas no gradil da Lagoa Rodrigo de Freitas

a identificação prévia de
quem foi o autor do crime,
e a polícia está trabalhando
para prender”, disse Witzel
à imprensa, durante a posse
do defensor público-geral
Rodrigo Pacheco.
A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que fez perícia
no local ontem, foi questionada sobre a linha de investigação, e disse apenas que
“as investigações estão em
andamento para identificar
a autoria do crime”. Até o

fechamento desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.
HOMENAGEM NA LAGOA

A ONG Rio de Paz prestou
ontem, uma homenagem
aos dois PMs mortos neste
ano. Foram colocadas placas com as fotos e as identificações dos militares no
gradil da Lagoa Rodrigo de
Freitas.
Daniel Henrique Mariotti foi o primeiro policial assassinado neste ano. Sua

morte motivou uma reação
das forças de segurança,
que no domingo, um dia
após o homicídio, fizeram
operação conjunta — com
cinco batalhões da PM e
três delegacias — para tentar identificar suspeitos
em comunidades da Maré,
Manguinhos e Jacaré. Na
ação, quatro homens foram presos em outras circunstâncias e um menor
foi apreendido. Os policiais
também recuperaram drogas e material roubado.

O governador do Rio,
Wilson Witzel, voltou a
defender ontem a execução de bandidos armados com fuzis. “Os traficantes que portam fuzil
nas comunidades serão
tratados como terroristas porque se tivesse um
bandido de fuzil no Shopping Leblon (na Zona
Sul do Rio), ele certamente seria abatido. Então não pode ter dois pesos e duas medidas”, disse Witzel, após a cerimônia de posse do defensor
público-geral Rodrigo
Pacheco, na sede da Defensoria Pública do Rio
de Janeiro, no Centro.
Pacheco, por sua vez,
ponderou que o ‘abate’
só é permitido em caso
de legítima defesa. “O
bandido está colocando a vida de alguém em
risco? Está prestes a atirar em alguém? Então,
o agente de segurança,
em tese, está acobertado pela legítima defesa”,
declarou.
Sobre uma fala recente do governador, de que
o Rio precisaria de uma
prisão no estilo do presídio de Guantánamo, que
funciona dentro de uma
base militar dos EUA em

Cuba, o defensor comentou: “Eu não consegui entender o significado dessa
declaração. O que eu sei é
que o sistema penitenciário do Rio é extremamente
caótico. A cada 38 horas,
um preso morre”.
Rodrigo Pacheco também ressaltou que a Defensoria é contra a redução da maioridade penal.
“Isso é uma tragédia para o
futuro do Brasil. Também
somos contra o aumento
da internação (de menores
infratores)”.
O deputado federal eleito Marcelo Freixo (PSOL
-R J), que compareceu à
cerimônia, disse que há
medidas mais urgentes
na Segurança Pública do
Rio do que a proposta de
‘abater quem porte fuzil’.
“Existe uma coisa chamada Constituição. Eu presidi a CPI do combate ao tráfico de armas e munições
e faço questão de entregar (o parecer) nas mãos
do governador. Acho que
tem muita coisa a ser feita no Rio de Janeiro antes
de qualquer medida que
ainda parece de campanha
eleitoral. Precisa controlar
melhor as munições, saber
o roteiro dessas armas”,
declarou.

DIA A DIA

Hospitais federais do Rio terão
que implantar ponto eletrônico
Os hospitais federais de Andaraí, Bonsucesso, Cardoso
Fontes, Lagoa, Ipanema e Servidores do Estado, além do Instituto Nacional de Cardiologia,
Instituto Nacional do Câncer e
Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, têm 90

dias para implantar o ponto eletrônico de controle de frequência
dos funcionários. A decisão, da
Justiça Federal, foi tomada após
ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. Em caso
de descumprimento, a Justiça fixou multa diária de R$ 5 mil.

PREFEITURA lança mutirão do 1746

Food-truck é roubado em Botafogo

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella,
lança hoje o programa Cuidar da
Cidade, que estabelece um calendário de mutirões de zeladoria baseado nos chamados abertos pela
população através do atendimento do 1746. Na primeira operação, a
partir das 10h30, em Rocha Miranda, na Zona Norte, Seconserma,
Comlurb, Rio Águas, Cet-Rio e Rio

Um food-truck foi roubado em
Botafogo, na Zona Sul, por bandidos que fingiram ser amigos do
dono para rebocar o veículo e fugir pelo Túnel Santa Bárbara, em
direção à Zona Norte, segundo
testemunhas. O crime ocorreu na
madrugada de domingo, quando
os ladrões chegaram em um carro
e, para não levantar suspeitas,

Luz, entre outros órgãos municipais, atenderão 346 chamados
abertos por moradores em mais de
50 ruas do bairro, com serviços que
incluem drenagem de bueiros e caixas de ralo, remoção de obstáculos
e conserto de calçadas, reposição e
nivelamento de grelhas e tampões,
poda de árvore e tapa-buracos, entre outras intervenções.

fingiram estar falando ao celular com o dono. “A gente vai
levar e amanhã traz de volta”,
disse um deles, segundo os
relatos. O food-truck estava
estacionado na Praia de Botafogo, na altura da Rua Voluntários da Pátria. Em agosto
passado, outro food-truck foi
roubado no bairro.

