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Câmara do Vereadores
pode destombar a Cadeg

REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Desde 2018, o local é tombado como Patrimônio Oficial Público do Rio de Janeiro

O

Centro de Abastecimento do Estado da
Guanabara, conhecida como Cadeg,
em Benfica, na Zona Norte
do Rio pode ser destombado
pela Câmara de Vereadores
do Rio. O projeto é de autoria do parlamentar Rafael
Aloísio Freitas (Cidadania),
presidente da Comissão em
Defesa de Bares e Restaurantes e tem como objetivo “permitir eventuais mudanças no
mercado, com a intenção de
ampliá-lo”, para aumentar a
geração de empregos e renda
no setor e na região.
“A fim de possibilitar a expansão do Centro de Abastecimento do Estado da
Guanabara e oportunizar a
geração de emprego e renda com a expansão do local,
proponho o destombamento
do imóvel que serve à Cadeg.
A reversão deste processo de
tombamento se faz mais que
necessária atualmente não
somente pela perda dos empregos como consequência
do fechamento de diversos
postos de trabalho na cidade
em função da crise econômico-sanitária, mas também,
pela importância de recuperarmos parte das receitas tributárias diretas e indiretas
perdidas com o fechamento
das empresas do setor”, parte
do trecho do projeto.
O projeto ainda precisa
passar por algumas comissões e deve entrar em pauta

ESTEFAN RADOVICZ

Fila pela vacina pode acabar na próxima remessa da Coronavac

Fim da espera para 2ª
dose da CoronaVac
Previsão é do secretário de Saúde; Paes
multado por não usar máscara em samba

Projeto ainda precisa passar por algumas comissões e deve entrar em pauta no início do segundo semestre

no início do segundo semestre deste ano. Segundo o vereador, o projeto foi realizado junto com a diretoria da
própria central.
“É uma forma de recuperar parte das receitas tributárias diretas e indiretas perdidas com o fechamento de
empresas do setor durante a
pandemia”, afirmou.
Em 2018, a Cadeg foi tombada como Patrimônio Oficial Público do Rio de Janeiro

após aprovação da Câmara
Municipal. O projeto de lei foi
proposto pelo vereador Thiago K. Ribeiro (PMDB). Construído em 1962, o Mercado
Municipal é o maior distribuidor de flores do estado, com
quase 100 mil m² de extensão.
O local também é reconhecido como grande polo gastronômico e agrícola da cidade.
Na época, o autor da lei,
Thiago K. Ribeiro, justificou
que a importância históri-

ca do Cadeg não pode ser
deteriorada. “A ideia da Lei
é proteger a edificação de
qualquer destruição e descaracterização”, explicou.
Para o historiador Milton
Teixeira, todo destombamento precisa ser visto com
cuidado, mas ressalta que
o prédio da Cadeg não tem
valor arquitetônico. “A proposta tem que passar pelo
Conselho do Rio Patrimônio
Cultural da Humanidade”.

O estado do Rio de Janeiro distribuiu 336,8 mil
vacinas contra a covid-19
na manhã de ontem. Desta quantidade, 162,4 mil
doses da Oxford / AstraZeneca foram enviadas
a todos os 92 municípios
fluminenses, outras 56
prefeituras recebem 174.4
mil imunizantes da CoronaVac para a oferta da
segunda dose. De acordo
com o secretário estadual
de saúde, Alexandre Chieppe, a fila de espera para
quem precisa ser imunizado com a segunda aplicação deve acabar após a
entrega da nova remessa.
“Não esperamos ter
ninguém que tenha tomado a primeira dose e que
fique sem receber a segunda aplicação da vacina.
Esse novo lote que chegou
da AstraZeneca e da CoronaVac é exclusivamente
para a segunda imunização. Ele deve durar até o
momento que conseguir-

mos resgatar todas as pessoas que estão com a segunda dose pendente”, afirmou o
secretário estadual de saúde,
Alexandre Chieppe, durante
entrevista ao programa Bom
dia Rio, da TV Globo.
PAES MULTADO

A Secretaria de Ordem Pública e a Vigilância Sanitária
multaram o prefeito Eduardo Paes por não usar máscara em uma visita realizada no dia 08 de maio a um
estabelecimento no Centro
do Rio. A autuação, no valor
R$562,42, foi realizada na
tarde do último dia 10, e o
pagamento foi realizado na
mesma data.
Eduardo Paes foi flagrado em um evento de roda de
samba no último dia 8. No local, ele cantou sem máscara
em um ambiente com aglomeração, poucos dias depois
de se curar do coronavírus.
Um dia antes, o prefeito havia divulgado novas medidas
de proteção na cidade.

