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OPINIÃO

COLUNA
ESPLANADA

APETITE ÁRABE
NNO anúncio de que um fundo soberano da Arábia Sau-

dita, a Meca da turma do petróleo mundial, pretende investir US$ 10 bilhões no novo leilão do pré-sal no
Brasil é indicativo de que o país recuperou a confiança
dos sheiks. É que o mais graúdo da turma já caiu num
“golpe” por aqui ao apostar alto na Petrobras, antes da
Operação Lava Jato. O príncipe herdeiro de Abu Dhabi,
nos Emirados Árabes, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, acionou os melhores advogados de Nova York para
processar a petroleira após a megadesvalorização das
ações na Bolsa. Ele teria perdido nada menos que US$
1 bilhão, do bolso, nas ações, revelou a Coluna em 2014.

Nosso bolso
NNA

Petrobras, empresa
de capital aberto, com a
União sócia-majoritária,
fez acordo de mais de US$
3 bilhões com acionistas
nos EUA. Adivinha quem
pagou a conta...

Pós-cadeia
NNSem alarde e esperanço-

sa na reviravolta da decisão do STF, a cúpula do PT

prepara mega festa na sede
do sindicato dos trabalhadores em São Bernardo do
Campo para Lula.

Condenado com provas
NNO

ex-presidente Lula já
escreveu seu discurso de
liberdade, garantem fontes que o visitaram nas
últimas semanas. A ideia
é repetir o mote de preso
político.

CIUMEIRA
REPRODUÇÃO

NN O presidente da Federação
Nacional dos Policiais Federais (Fenapef), Luís Boudens,
aponta que um pequeno grupo de delegados federais age
contra o decreto presidencial
10.073/2019 e a Portaria 739,
do Ministério da Justiça, que
estabelece diretrizes para a
participação da Polícia Rodoviária Federal em operações
conjuntas nas rodovias federais ou em áreas de interesse
da União.

Falta interação
NN“Estamos

dando apoio
a essa medida por conta
da ampliação da PRF. É
uma Portaria e um decreto combinados que definem as atribuições da
PRF em apoio a outras
operações. Não há por
que ir contra essa medida, ela está somando forças. Na nossa visão não
extrapola a competência
constitucional do órgão”,
diz Boudens.

E o PDT?
NNOs

diretórios do PDT
de Olinda e Recife estão
em pé de guerra com os
comandantes do partido
em Pernambuco, os deputados federal e estadual,
Wolney Queiroz e José
Queiroz, respectivamente.
É que a legenda vai apoiar
em Olinda o professor Lupércio, do Solidariedade.
No Recife, ficará com Geraldo Júlio, do PSB.

Blindagem
NNA base governista, mes-

mo com a crise no PSL,
corre para conseguir votos e barrar investidas
da oposição que tentam
aprovar requerimentos
de convocação do ex-assessor da ALERJ Fabrício Queiroz. A operação
se concentra na CCJ da
Câmara, comandada
pelo PSL, onde já há um
requerimento de convite
apresentado pelo PSOL.

Capitalização
NNA

criação de capitalização da Previdência - em
que cada trabalhador
poupa para a sua aposentadoria - ainda divide o governo. A proposta

constava no texto original enviado ao Congresso, mas foi derrubada na
Câmara. Recentemente,
integrantes da equipe
econômica ventilaram a
possibilidade de enviar
nova proposta de capitalização após a promulgação da reforma da Previdência, ainda sem data
confirmada.

Mas..
NNArticuladores

políticos
do governo ouviram de
parlamentares aliados o
alerta de que a matéria
poderia “competir” com
outras pautas tidas como
“mais prioritárias” para
este ano, como as reformas administrativa e
tributária.

Ôh, Saúde!
NNSenadores

podem derrubar Portaria do Ministério da Saúde que limita
o acesso de mulheres entre 40 e 49 anos aos exames de mamografia para
detecção precoce de câncer de mama no SUS. A
portaria só permite que
mulheres de 50 a 69 anos
façam o exame na rede
pública. Um projeto do
senador Lasier Martins
(Pode-RS) já passou pela
CCJ e Comissão de Assuntos Econômicos, e vai
a plenário.

Simpósio
NNA

Procuradoria Geral
do Trabalho promove,
entre os dias de 5 e 8 de
novembro, o Simpósio
Internacional “Indígena,
Negro(a), Quilombola,
Religioso(a) de Matriz
Africana: Da Ancestralidade ao Futuro”.

ESPLANADEIRA
NNO projeto do documentário “Brasília 60 anos”, com depoimentos de várias personalidades pioneiras da capital, será lançado amanhã
no Memorial JK. A estreia nos cinemas está prevista para abril de 2020.
Publicada diariamente em 51 jornais de 25 estados, em capitais e interior
Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter
@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br
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Mapa de risco do carioca
ARTE KIKO

Reimont
Presidente da CPI
do Túnel Rafael
Mascarenhas

D

evido à topografia diversificada do Rio de Janeiro, que lhe
deu fama, formada por morros
e montanhas, a cidade possui cerca de
dois mil túneis, viadutos, passarelas e
pontes e para manter isso não é fácil.
Em resposta ao recente requerimento
que enviamos à prefeitura, solicitando
relatório de inspeção nos equipamentos públicos, foi declarado que existem
95 pontos emergenciais que precisam
de manutenção estrutural, nas regiões
Norte, Sul, Oeste e Centro. Trata-se,
portanto, de um mapa de risco que
correm os cariocas e turistas.
Então, vai chegando em uma situação crítica, o caminhão bate embaixo, pedaços de concretos se soltam,
uma pessoa que está passando pode
ser atingida por um reboco. Temos o
exemplo do Museu Nacional, incendiado em 2018, que tem a ver com
manutenção. Essa sequência de fazer
inspeção para manutenção dos equipamentos urbanos - que envelhecem
ao mesmo tempo - não tem a atenção
que deveria ter e cada vez que tem
um acidente, volta-se ao assunto. Manutenção precisa de disciplina e de
uma série de atividades permanentes:
de vistorias, relatórios, intervenções.
É preciso criar uma cultura de manutenção. E hoje tem é remediação:
depois que acontece, as autoridades
agem, mas deixam chegar no limite,
que é perigoso.
Como exemplos, quando parte de
viaduto caiu e deixou dois mortos em
Coelho Neto, em agosto, tratava-se de
uma passagem inferior (não era um
túnel), cujas vigas foram lançadas em
um gabarito menor do que aquelas
construídas há 60 anos. As do BRT,
instaladas cerca de dois dias antes,
respeitavam o gabarito, mas a população estava acostumada com a altura
das vigas antigas. Em qualquer modificação implantada em vias públicas,

o crítico é a fase inicial (desvios de tráfego, barreiras), e dever-se-ia ter uma
sinalização de alerta, com pré-avisos,
balizadores e avisos em abundância.
Quando houve o desabamento do
Túnel Acústico Rafael Mascarenhas,
em maio, um dos problemas é que ele
necessitava de inspeções externas,
segundo as oitivas que estamos recebendo. Espero que esse acidente, faça
com que o prefeito Marcelo Crivella se
atente que é urgente também fazer vistoria externa nos dois túneis acústicos
que a cidade tem.

Existem 95 pontos
emergenciais
que precisam
de manutenção
estrutural, nas
regiões Norte, Sul,
Oeste e Centro.

Emprego é solução para maioria dos problemas
Zelito Tringuelê
Prefeito de
Guapimirim

E

star empregado é o objetivo de
qualquer cidadão. Conseguir
emprego está sendo uma luta de
muita gente em nosso estado e em nosso
país. Sejam homens, mulheres e jovens
em início de carreira, pessoas com formação profissional ou técnicos nas mais
diferentes áreas, as dificuldades têm sido
as mesmas. Refletir sobre este momento
acredito, seja uma das preocupações dos
dirigentes das diversas cidades.
Buscar solução para a falta de oportunidade de trabalho não é fácil. Uma
família que tem seu responsável desempregado reflete de imediato na saúde e
na alegria dos adultos e crianças da casa.
No Brasil, as estatísticas mostram que
em 2019 mais de 13 milhões de pessoas
estão sem carteira assinada.
Segundo os últimos dados do CAGED (Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados) do Ministério da
Economia, de janeiro a setembro de
2019, foram admitidas 1.157 pessoas em
Guapimirim e 931 foram desligadas,

registrando atualmente 4.925 pessoas
trabalhando com carteira assinada em
nossa cidade.
Pela Secretaria Municipal de Indústria Comércio Trabalho e Renda criamos
o Espaço do Empreendedor, onde agilizamos os documentos necessários para
emissão de alvará de funcionamento
aos que desejarem trazer suas empresas
para nossa cidade. Logo que esta etapa
fica resolvida, a micro, pequena e média
empresa tem acesso à nota fiscal eletrônica. Em parceria com o SEBRAE damos
orientação para estes gestores empresariais, além disso, damos especial atenção
aos cidadãos que registram o MEI, tendo
o cidadão como nosso público principal.
Em setembro realizamos, em Guapimirim, um Fórum de debates com o
tema “Empregabilidade, Trabalho e
Renda em Tempos de Crise”, em parceria com o Sebrae, Convention Visitors
Bureau de Guapimirim, Universidade
Estácio de Sá e SENAC, com o objetivo de
desenvolver uma nova cultura em nossa
cidade, e que mostre a importância da
qualificação profissional para quem disputa uma vaga no mercado de trabalho.
Queremos dar à população de Guapimirim melhor qualificação técnica/universitária, a fim de implantar uma visão
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de desenvolvimento de competências
no ambiente corporativo, contribuindo
para o intraempreendedorismo.
Acredito que o entrosamento entre
a Faetec Municipal, inaugurada há um
ano, com nosso Espaço Empreendedor,
tem dado muito certo. Os cursos da Faetec são idealizados e programados de
acordo com a atividade das novas empresas que chegam à cidade. Procuramos
disponibilizar gratuitamente aos moradores jovens e adultos a possibilidade de
se aperfeiçoar em cursos direcionados a
estes empreendedores. Atualmente os
empresários que chegam, como cervejarias, fábricas de cadeados, supermercados, entre outros, encontram na cidade
mão de obra especializada. E o Sine, que
é dos governos federal e estadual, têm
parcerias com as empresas locais. São
2465 candidatos inscritos e que são encaminhados de acordo com a solicitação
dos empregadores. É isto que queremos!
Que os empresários abram seus espaços de trabalho para os moradores de
Guapimirim, que sem dúvida estarão
qualificados pela nossa Faetec. É nesse
clima de esperança por dias melhores
que já estamos comemorando um ano
de 2020 promissor para os moradores
de nosso município.
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