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Alckmin: ‘Tem
de vencer uma
batalha por dia’
O governador Geraldo Alckmin
(PSDB) admitiu que há crime organizado em São Paulo, mas ressaltou
que “o Estado vai continuar cumprindo seu dever, que é enfrentar
a organização criminosa”. Em um
evento público na tarde de terçafeira, Alckmin afirmou ainda que a
força do crime organizado hoje “é
menor do que foi no passado”.
“Essa é uma guerra em que
você tem de vencer uma batalha
todo dia, todo dia é uma luta. Nós
já temos tido há algum tempo forte ação da polícia contra o crime
organizado. A morte de policiais
é uma forma de o crime intimidar
o Estado e o Estado não vai ser
intimidado”, afirmou.
Sobre a possível participação
de policiais militares nos crimes,
o governador disse não descartar “nenhuma hipótese”, mas
que é preciso esperar o resultado das investigações para falar

algo a respeito.
Em época de eleições municipais, Alckmin aproveitou para
atacar a oposição. “Nós sofremos
as consequências da falta de
policiamento nas fronteiras, de
onde vem o tráfico de drogas e o
de armas, uma responsabilidade
do governo federal. Nossa parte estamos fazendo.” E também
enalteceu os números da polícia.
“Todos os indicadores de trabalho, de eficiência da polícia, são
positivos. Tanto é que nós passamos de 180 mil presos em janeiro
deste ano para 193 mil presos em
9 de outubro. Foram 13 mil presos em nove meses. Quer dizer: a
polícia está trabalhando direto.”
Baixada - O governador disse
ainda que a Rota não tem data para
deixar a Baixada Santista. “Ficarão
lá o tempo em que for necessário.
Agora em novembro, faremos lá a
formatura de mais 250 policiais.”

Quinta-feira, 11 de outubro de 2012
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COMPAHIAS AÉREAS

Fusão entre Gol e Webjet
beneficia os usuários
Passagens no trecho entre o Rio de Janeiro e São Paulo terão o valor menor
Eduardo Rodrigues
Da Agência Estado

O acordo firmado pela Gol /
Webjet com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) para a aprovação da fusão entre as companhias aéreas
poderá baixar os preços das passagens da ponte aérea entre os
aeroportos de Santos Dumont, no
Rio de Janeiro, e Congonhas, em
São Paulo. O órgão de defesa da
concorrência determinou que as
aeronaves da empresa voem para
o aeroporto carioca - e a partir
dele - independentemente de sua
lotação.
A análise da concentração no
setor de transporte aéreo feita
pelo conselheiro Ricardo Ruiz

mostrou que o maior impedimento à participação de novos
concorrentes nesse mercado é
a indisponibilidade de espaços
para embarque e desembarque
de aeronaves - os chamados
“slots” - nos aeroportos mais importantes do País.
De acordo com ele, há uma
falta de slots em horários atrativos nos aeroportos de Brasília,
Curitiba, Campinas, Confins, Guarulhos e Galeão, mas a situação é
mais crítica no Santos Dumont e
em Congonhas. Nos seis primeiros
aeroportos, ainda seria possível
a participação de uma nova companhia do porte da Webjet, mas
o Santos Dumont e Congonhas já
têm suas capacidades alocadas
em 90% e 97%, respectivamente.

Como a Webjet tem pouca
participação no aeroporto paulista, o Termo de Compromisso de
Desempenho (TCD) determinado pelo Cade abrange somente
o Santos Dumont. Pelos termos
do acordo, a Gol/Webjet terá que
utilizar - com pousos e decolagens
- pelo menos 85% em seus slots
nesse aeroporto, independentemente da ocupação desses voos.
Caso a companhia não alcance
essa meta em um determinado
slot, ela será obrigada a devolvêlo à Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) juntamente a outro
espaço, para a formação de um
par que possibilite a operação por
outra empresa concorrente.
“O que fizemos foi gerar uma
eficiência que as empresas não

criaram com a fusão. Agora, a
ociosidade vai ter um custo, que
é a perda dos slots não utilizados”, explicou o conselheiro. “A
companhia vai ter que decolar de
qualquer jeito, então ela terá que
fazer um esforço para vender o
maior número de passagens possível, o que deve ter impacto nos
preços cobrados”, completou
De acordo com Ruiz, a nova
empresa passará a contar com 142
slots diários “Esses 85% de eficiência que iremos cobrar estão
bastante acima do atual nível das
companhias Se não houvesse esse
acordo, teríamos que determinar
a devolução de pelo menos 24 destes espaços para a Anac, para que
uma nova concorrente pudesse
operar nesse aeroporto”.
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Médicos suspendem atendimento
a planos de saúde em dez estados
Médicos do Acre, da Bahia, do Maranhão, de Mato Grosso do Sul,
de Minas Gerais, do Pará, do Piauí, do Rio Grande do Norte, de São
Paulo e de Sergipe suspendem a partir de hoje (10) o atendimento
a pacientes de planos de saúde. A paralisação, em alguns casos,
pode durar até 15 dias. Esta é a quarta suspensão anunciada
pela categoria em dois anos. De acordo com o Conselho Federal
de Medicina (CFM), durante o período, não serão realizadas
consultas e cirurgias eletivas. Segundo o conselho, os pacientes
foram informados previamente sobre a paralisação e terão que
remarcar o atendimento. Serviços de urgência e emergência não
serão afetados pelo movimento. Além do reajuste de honorários
de consultas e de outros procedimentos, a pauta de reivindicações
inclui a inserção, em contrato, dos critérios de reajuste, com
índices definidos e periodicidade e o fim da intervenção dos planos
na relação médico-paciente.

Crianças conscientizam adultos
para reduzir mortes no trânsito
A Paradinha, campanha lançada ontem pelo Ministério das
Cidades, tem as crianças como
protagonistas: elas é que vão
conscientizar os pais e adultos a
cumprir as leis do trânsito, para
reduzir o número de mortes de
crianças em acidentes viários. As
principais preocupações são com
aqueles que consomem bebida
alcoólica e pegam o carro, usam
o celular enquanto dirigem e an-

dam em alta velocidade.
A iniciativa vai ao encontro da
meta da Organização das Nações
Unidas (ONU) de reduzir pela metade o número de mortes no trânsito até 2020. Segundo o Sistema
Único de Saúde (SUS), quase 2 mil
crianças morrem por ano em acidentes de trânsito no Brasil.
“Quando o pai for beber, é preciso que a criança diga: ‘Parou!’
Quando for falar ao celular: ‘Pa-

rou!’ Quando for correr: ‘Parou!’”,
disse o ministro das Cidades,
Aguinaldo Ribeiro, ao lançar a
campanha. Um pai que leva uma
criança no carro não é responsável apenas pela própria vida, mas
também pela vida dela, destacou
Ribeiro.”Se ela chamar a atenção
dele, ele vai se sensibilizar para as
leis”, acredita o ministro.
A campanha, que faz parte
do Parada – Pacto Nacional pela

Redução de Acidentes, abordará
também a dor dos pais que perderam filhos em acidentes automobilísticos.
O piloto de kart Pedro Cardoso, de 13 anos, conhece a diferença entre seu hobby de corrida e
a direção na cidade. “Nas ruas,
é preciso seguir as leis urbanas:
não falar ao celular, não tirar os
olhos da pista e dirigir com as
mãos no volante.”
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DUQUE DE CAXIAS

Sem obedecer a ordem de afastamento das funções, Ruy Filho é punido

Da Agência Estado

Justiça manda prender
ex-secretário de Búzios

Flávia Villela
Da Agência Brasil

O ex-secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão da
administração municipal de Búzios, Ruy Ferreira Borba Filho,
foi preso na manhã de ontem por
descumprir decisão judicial que
determinou, em julho deste ano,
seu afastamento das funções públicas por fraude em licitações.
A decretação da prisão preventiva foi pedida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
(MP-RJ) com base em depoimento de testemunhas. Segundo elas,
o réu continuava trabalhando em

gabinete no prédio da prefeitura,
onde despachava documentos e
atendia a servidores.
Em nota, o MP explicou que
os denunciados fraudaram o
caráter competitivo de procedimento licitatório, no período
de março a julho de 2009, cujo
objeto era a contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços de varrição
manual, capina e roçada manual
e mecânica, catação e remoção
de resíduos sólidos provenientes
das ruas e avenidas setorizadas.
A medida cautelar suspendendo o exercício das funções
públicas foi decidida pela Justi-

ça há três meses, após denúncia
do MP que alcançou também o
secretário de Serviços Públicos
da administração municipal,
Carlos Henriques Pinto Gomes,
o presidente da Comissão Permanente de Licitação, Sérgio
Eduardo Batista Xavier de Paula, e os integrantes da comissão
Faustino de Jesus Filho e Elizabete de Oliveira Braga.
No dia 3 deste mês, Ruy Borba,
que foi sócio do jornal Primeira
Hora, de Búzios, foi condenado
a seis anos de prisão em regime
semiaberto pelos crimes de lesão
corporal, invasão de domicílio,
injúria, dano, ameaça e desacato.

Em fevereiro, ele foi acusado de
entrar no interior da sede do jornal O Peru Molhado, agredir duas
pessoas e destruir computadores e
material de escritório. Ruy Borba
também foi acusado de ameaçar
de morte o dono do jornal.
O motivo teria sido uma reportagem que havia desagradado o
então secretário de Planejamento
da prefeitura de Búzios. Em outubro, o prefeito de Búzios, Delmires
de Oliveira Braga, o Mirinho Braga
(candidato derrotado à reeleição),
foi condenado pela Justiça Eleitoral ao pagamento de multa de R$
50 mil e à inelegibilidade de oito
anos, por captação ilícita de votos.

DUQUE DE CAXIAS

Ipem/RJ econtra irregularidade
em mais dez mil brinquedos
Dando continuidade à operação “Criança Feliz”, fiscais
da Diretoria de Qualidade do
Instituto de Pesos e Medidas
do Estado do Rio de Janeiro
(Ipem/RJ), em conjunto com a
Receita Federal e a Polícia Militar, visitaram, na manhã de
ontem, um total de12 estabelecimentos da Saara, no Centro
da cidade, onde fiscalizaram
42.674 brinquedos, encontrando erro em 6.650, ou seja,
15,58% dos fiscalizados.

A finalidade é coibir a venda de produtos irregulares,
além de verificar a procedência dos brinquedos expostos e
se eles estão dentro das normas estabelecidas por lei. Desde o dia 24, quando teve início
a operação, já foram visitados
186 estabelecimentos e fiscalizados 215.874 brinquedos, sendo que 10.487 apresentaram
algum tipo de erro. A falta do
selo de certificação do Inmetro e de informações básicas

sobre os produtos estão entre
as principais irregularidades
encontradas.
Na operação de ontem, todos os brinquedos apreendidos
foram encaminhados para a
sede do Ipem/RJ, onde ficarão
acautelados aguardando que os
lojistas apresentem a nota de
compra ou importação do produto, caso contrário, poderão
receber multas que podem chegar até R$ 30 mil.
De acordo com a presidente

do Ipem/RJ, Soraya Santos, que
coordenou a operação, a cada
ano, lojistas ou fornecedores
mal intencionados tentam burlar a lei de alguma forma. Desta
vez, para surpresa dos fiscais,
foram encontramos em uma
loja na Rua Gonçalves Ledo,
dois rolos com selos do Inmetro
impressos que possivelmente
seriam utilizados em uma loja
para serem colados nos brinquedos, caracterizando uma
fraude sem tamanho.

MP denuncia
quadrilha por
extorsão e morte
O Ministério Público do Rio
de Janeiro (MPRJ) denunciou
ontem uma quadrilha acusada
de uma série de crimes - homicídio qualificado, extorsões
de moradores e comerciantes,
venda ilegal de gás e TV a cabo
- no bairro de Saracuruna, em
Duque de Caxias, na região
metropolitana. Foram doze
pessoas citadas, entre elas três
policiais militares, e nove estão presas.
A denúncia foi encaminhada à Justiça pela 3ª Central de
Inquéritos do MPRJ, responsável pelas investigações que desarticularam o grupo. O documento relata que os criminosos
usavam de violência para convencer moradores e comerciantes da cidade a pagar por proteção, ou seja, era cobrada, sob
ameaça com arma de fogo, uma

“taxa de segurança”. Além da
extorsão, a milícia exigia comissões sobre venda de imóveis, comercializava clandestinamente combustível, cestas
básicas, gás e TV a cabo.
O grupo também negociava com traficantes, afirma
o MPRJ. A quadrilha exigia
dinheiro e armas para não
denunciar ou prender os responsáveis pelo tráfico de entorpecentes na região.
O ministério afirma ainda
que foram mortas as pessoas
que se recusaram a acatar as
regras da milícia, e que os homicídios geralmente ocorriam
à luz do dia e em locais de aglomeração urbana.
Com base nas investigações,
o MPRJ detalhou o papel que
cada acusado tinha dentro da
organização, liderada pelo policial militar Luiz Felipe Nunes
de Souza.

FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS NO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO - FESEP- RJ
EDITAL – O Presidente da FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FESEP/RJ, CNPJ nº 00.552.472/0001-57, com
sede na Rua Alcindo Guanabara, nº 24, gr 1805, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP.:
20.031-130, no uso de suas atribuições estatutárias e legitimadas pelo ordenamento
jurídico pátrio, face o edital da Comissão Eleitoral 2012 de convocação do processo
eleitoral publicado no Jornal Gazeta de Notícias do dia 09 (nove) de outubro de 2012
(dois mil e doze) e tendo em vista todo o embaraço cartorário referente ao registro
das atas da FESEP/RJ, vem tornar público, fazendo saber a quantos este edital
virem e dele conhecimento tiverem, que cópia do Estatuto Social da FESEP/RJ, do
Regulamento Eleitoral da FESEP/RJ e principalmente do Código Eleitoral 2012 da
FESEP/RJ para as eleições que se realizarão no dia 28 (vinte e oito) de novembro de
2012 (dois mil de doze), aprovado na reunião extraordinária do Conselho de
Representantes do dia 06 (seis) de agosto de 2012 (dois mil e doze), cuja ata foi
prenotada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob o nº 1042202 em
10 (dez) de outubro de 2012, encontram-se afixadas na sede da FESEP/RJ, em seu
quadro de avisos, em cumprimento a toda legislação vigente e atribuindo maior
transparência a todo o pleito. Informa, também, que as entidades sindicais de base
com cadastro ativo podem solicitar cópia destes documentos afixados no quadro de
aviso, desde que o façam formalmente. Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2012.
Fernando Sanches Cascavel, Presidente da FESEP/RJ.

