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A CPI difícil de
emplacar na
Assembleia

Todas
as ações
administrativas do secretário da
SEPM visam
melhoria do
desempenho
da corporação”

O

RESPOSTA DA PM
“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro esclarece que as mudanças
de comando fazem parte da rotina da Corporação. A versão apresentada para contestar as duas substituições não
corresponde com os fatos. Primeiro, porque não há qualquer
relação entre ambas - a ida do Coronel Busnello para o 10º
BPM ocorreu no ano passado, enquanto a substituição do
Coronel Malheiros foi efetuada recentemente. E o cumprimento de metas tem sido verificado na atual gestão da
SEPM em praticamente todas as Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs). Vale ressaltar que todas as ações
administrativas do Secretário da SEPM, Rogério Figueredo
de Lacerda, seja na troca de comandos, seja na criação de
novos programas e estratégias de policiamento, visam à
melhoria do desempenho da Corporação e, consequentemente, à redução dos índices criminais, diz a nota da PM.

SECRETARIA DE
ESTADO DA PM

Coronel Rogério Figueredo fez mudanças na Polícia Militar.
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O aumento de casos de Covid entre pessoas acima de 30 anos
pede atenção. Rever a prioridade pode ser uma opção. Essa faixa
etária é a mais ativa no mercado de trabalho, precisa sair, pegar
transporte público, cuidar dos pais e dos filhos. Um plano para
imunizar os jovens é essencial.
Finalmente, saiu o calendário de pagamento do auxílio emergencial. A fome coexiste em nosso país com diversas doenças. Mas o
auxílio é temporário. O que trará dignidade às famílias é um plano
sólido de governo a longo prazo, com atração de investimentos e
geração de empregos.

Prefeitura havia diminuído ontem a frota, mas voltou atrás após uma análise
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Rodrigo Macedo sofreu com a diminuição da frota de ônibus ontem

Segundo a SMTR, a mudança ocorreu depois de
uma análise operacional
dos primeiros dias de recesso sanitário, quando foi notado um movimento menor
de passageiros. A Pasta sus-

pendeu a decisão depois de
analisar que a redução não
atenderia as necessidades
dos usuários.
Os passageiros não aprovaram a redução. Rodrigo
Macedo, gestor ambiental,

de 39 anos, saiu de Jacarepaguá, na Zona Oeste,
para o Centro do Rio e
enfrentou dificuldades
no trajeto. Desde o início
do recesso, tem notado
uma espera maior e veículos mais cheios. “Estou
tendo muita dificuldade
que pegar o 306 por conta
dessa diminuição da frota”, explica.
O presidente da Comissão de Transportes da
Alerj, deputado Dionísio
Lins, informou que oficiaria ontem a SMTR para
prestar esclarecimentos
sobre o motivo e baseado
em que estudo autorizou
a redução da frota de ônibus na cidade.

O vereador Marcio
Ribeiro propõe
Projeto de Lei para
criar a semana dedicada ao Transtorno do Déficit
de Atenção com
Hiperatividade.
“É importante que
o diagnóstico e
tratamento seja
feito de forma
precoce”.

Travessa sem luz
em Neves
N A Travessa 30 de maio,
em Neves, São Gonçalo
está às escuras há mais de
2 meses e a prefeitura não
toma providências. Também
a Travessa Sena Portugal,
Rua José Leonardo e Rua
Marechal Deodoro, também
passam pelo mesmo
problema. A população
pagando taxa de iluminação
pública. E aí?

Online

As mais lidas
Governo inicia
pagamento do auxílio
emergencial na terça
ECONOMIA

Especialistas indicam opções mais populares que podem substituir o bacalhau

RIO

“Corvina, tainha, anchova,
sardinha e manjuba, que são
os mais populares, com preços equivalentes no mercado. Dependendo do estabelecimento, você encontra a
corvina por R$ 9,90”.  
Patrícia Santos, nutricionista e coordenadora do Curso de Nutrição do IBMR, diz
que o bacalhau pode ser subs-

tituído por peixes como
merluza, tilápia e linguado, por exemplo.
“Nas grandes redes de
mercados, os valores variam entre R$ 15 e 28, para
preparar comidas saborosas, mais baratas e saudáveis. Esses peixes vão muito bem em pratos assados”,
afirma a nutricionista.
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Teresa Bergher

IMUNIZAÇÃO NOS
MUNICÍPIOS
N Preocupado com imunização, o presidente da Alerj,
André Ceciliano, sugeriu a
prefeitos buscarem consórcios para compra de vacinas
como fizeram Niterói e Maricá, mas antecipou que a Casa
está disposta a ajudar.
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Uma Semana Santa econômica
O especialista em varejo
Marco Quintarelli orienta que o consumidor deve
fugir dos produtos nobres
como lombo de bacalhau e
filés. Segundo ele, o ideal é
dar preferência às lascas de
bacalhau, por exemplo. Ele
pontua opções de pescados
frescos como uma boa alternativa para economizar:

N A vereadora Teresa Bergher
(Cidadania) sugere que a
prefeitura do Rio utilize recursos do Fundo Emergencial de Combate ao Coronavírus, aprovado pela Câmara.
Foram arrecadados R$ 2,3
milhões em 2020, mas valor
ainda não foi usado. Como só
pode ser utilizado na saúde,
Bergher lembra a Paes que
estes recursos podem ajudar
na compra de vacinas.

CONEXÃO LEITOR

Assaltante morre
após tentar roubar
motociclista na
Abolição

Em meio à crise da pandemia, as compras para as refeições da Semana Santa podem
comprometer o orçamento
familiar. Mas especialistas
apontam que peixes mais populares podem substituir o
bacalhau sem interromper a
tradição dos almoços na Sexta-Feira Santa e no Domingo
de Páscoa.

PARA
COMPRAR
VACINAS

SEMANA DE
ATENÇÃO
AO TDAH

O discurso do Comitê Anticovid mostrou divergência entre o presidente Bolsonaro e os demais componentes. Não adianta mudar
ministro se o maior responsável pela pasta mantiver uma postura
negacionista. Sr. Presidente, a nação precisa do seu exemplo.

No feriadão, circulação
normal de ônibus no Rio
Passageiros enfrentaram
ontem um tempo de espera
maior e ônibus mais cheios.
Isso aconteceu por conta do
número menor de coletivos
na cidade. A medida foi uma
determinação da Prefeitura
do Rio que permitiu que as
empresas diminuíssem sua
frota para, no mínimo, 80%
durante o feriadão emergencial motivado pelo aumento
de casos de Covid-19. No entanto, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR)
voltou atrás da decisão e informou que enviou um ofício
comunicando às empresas
para retomar a circulação da
frota em sua capacidade total já a partir ontem à tarde
até sexta.
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deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL) está
inconformado com a decisão do secretário da Polícia
Militar, coronel Rogério Figueredo, de mudar de posto o comandante do 2º CPA (Comando de Policiamento
de Área/Zonas Norte e Oeste), coronel Marcelo Malheiros;
como também a transferência do ex-comandante do 20º
BPM (Mesquita), Coronel Busnello, para Barra do Piraí, no
interior fluminense. O parlamentar ameaçou abrir uma CPI,
que para muitos “já nasce morta”.
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Facções proíbem bailes
em várias favelas no Rio
RIO

‘Me viu como forma
de reacender o
casamento’, diz atual
de Jorge sobre Laura
Keller
FÁBIA OLIVEIRA

> Laudelino Siqueira
São Gonçalo

Energia com
irregularidades no
Méioer
N Na Travessa Teixeira, no
Méier, o fornecimento de
energia é irregular e a oscilação
da tensão é frequente. Esperase providências da Light.

> Eronê Roberto
Rio de Janeiro

