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William Rocha
Advogado especialista em Direito do Consumidor

WILLIAM ROCHA - Advogado especialista em Direito do Consumidor, professor de Direito do Consumidor.
Doutorando em Ciências Jurídicas. Participa da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB/RJ e atualmente
exerce a função de Procurador Adjunto da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro – JUCERJA. Coluna
Jornal Gilson - Marica

A entrada do UBER no Brasil, como
de resto em outros países, tem
provocado intensos debates e
renhidas discussões jurídicas sobre
a sua juridicidade.

Segundo o Artigo 30 do Capítulo
IV do Título III da Constituição,
compete aos municípios organizar
e prestar, diretamente ou sob
regime de concessão ou
permissão, serviços públicos de
interesse local.  Claro que a
situação de cada Município é
distinta, como distinto deverá ser
o exercício da regulação.

A competência para disciplinar o
serviço é dos Municípios na forma
traçada na Lei n.° 12.587/12, mais
conhecida como a Lei  de
Mobilidade Urbana.

Mesmo assim, um novo capítulo na
disputa entre táxi e aplicativos de
transporte (Uber, Cabify, 99, etc)
está começando, pois, prefeituras
vão regulamentar o transporte
remunerado privado individual de
passageiros.

A novidade decorre da Lei nº
13.640, de 26 de março de 2018,
que altera a Lei nº 12.587, de 3 de
janeiro de 2012, para regulamentar
o transporte remunerado privado
individual de passageiros.

Segundo a nova redação da LEI Nº
12.587, DE 3 DE JANEIRO DE
2012, em seu art. 11-A, compete
exclusivamente aos Municípios e
ao Distrito Federal regulamentar e
fiscalizar o serviço de transporte
remunerado privado individual de
passageiros no âmbito dos seus
territórios.

A referida regulamentação recai
sobre o transporte remunerado
privado individual de passageiros:
serviço remunerado de transporte
de passageiros, não aberto ao
público, para a realização de
v iagens indiv idualizadas ou
comparti lhadas sol icitadas
exclusiv amente por usuários
prev iamente cadastrados em
aplicativos ou outras plataformas
de comunicação em rede (Uber,
Cabify, 99, etc).

      Tenho uma
pergunta a todos
aqueles que querem
melhorar de v ida e
buscam na formação
profissional o caminho
para o mercado de
trabalho. Antes, gostaria
que juntos comigo
fizessem uma reflexão
em relação a formação
e a informação.

    Duas palavras com
grande significado na
era da Gestão do
Conhecimento em que
se trata a informação
como mercadoria e a
formação como bem de
produção necessários

Formação e Informação
Profº Jeremias Sando Júnior(*)

(*) Profº Jeremias Sando Júnior – Graduado em Ciências
Sociais, Especialista em Educomunicação e Presidente do
Instituto Uninaval

Aspectos legais sobre a nova política aplicada
aos aplicativos (UBER, CABIFY, 99, ETC) e o

Direito do Consumidor
I - efetiva cobrança dos tributos
municipais devidos pela prestação
do serviço;

II - exigência de contratação de
seguro de Acidentes Pessoais a
Passageiros (APP) e do Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos
Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT);

III - exigência de inscrição do
motorista como contribuinte
individual do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), nos termos
da alínea h do  inciso V do art. 11
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de
1991.

O serv iço de transporte
remunerado privado individual de
passageiros prev isto nos
Municípios que optarem pela sua
regulamentação, somente será
autorizado ao motorista que
cumprir as seguintes condições:

I - possuir Carteira Nacional de
Habil itação na categoria B ou
superior que contenha a
informação de que exerce
atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos
requisitos de idade máxima e às
características exigidas pela
autoridade de trânsito e pelo poder
público municipal e do Distrito
Federal;

III - emitir e manter o Certificado
de Registro e Licenciamento de
Veículo (CRLV);

IV - apresentar certidão negativa
de antecedentes criminais.

Os aplicativos de celulares
apresentam uma estimativa do
valor da corrida. Principalmente
nos carros particulares, como Uber
e Cabify, esses preços variam de
acordo com a disponibilidade de
veículos e quantidade de pessoas
que estão solicitando o serviço.

Os táxis, por outro lado, possuem
tarifas fixas e regulamentadas, que
variam de acordo com a bandeira.
Ou seja, dependendo do horário
que a viagem irá acontecer, ela
pode ser mais cara ou mais barata.

A tarifa de transportes públicos é
um exemplo de tabelamento de
serv iços (ônibus, taxis, trens,
barcas, etc).  Costumam ser
tabelados pelo poder concedente,
e a inobservância do preço fixado
pelo governo é considerada prática
abusiva (taxista que não usa o

taxímetro e cobra a corrida no
“tiro”).

Observa-se que o IPEM/RJ atua
como órgão executor do
INMETRO, no campo da
Metrologia Legal e na fiscalização
de diversos produtos, bem como
das atividades relacionadas com
indústria e comércio, para atender
às normas técnicas expedidas pelo
INMETRO e CONMETRO, e a
verif icação de taxímetros está
dentre os instrumentos de medir
com regulamentação para
verificação anual.

Além disso, os aplicativos possuem
diferentes categorias de carros,
desde luxuosos até mais simples.
Vale lembrar que, no caso dos
aplicativos, caso o valor estimado
inicialmente apresentado seja
muito diferente do final, pode haver
descumprimento de oferta, prática
abusiva segundo o artigo 35 do
CDC (Código  de  Defesa  do
Consumidor). 

O descumprimento depende da
situação. Por exemplo, se o trajeto
estiver sem trânsito e mesmo
assim o preço for superior ao
apresentado. Como não houve
justif icativa para a variação de
preço nessa situação, você pode
registrar a reclamação no aplicativo
e exigir que o preço da corrida seja
equivalente ao apresentado ou até
pedir um desconto na próxima
viagem.

Já o art. 39, inciso II do CDC veda
a recusa do fornecimento, veja-se
o caso do motorista de táxi que, ao
saber da pequena distância da
corrida do consumidor, lhe nega o
serviço. O inciso II do art. 39 do
CDC estabelece que o fornecedor
está obrigado a atender às
demandas dos consumidores, até
o seu limite.

Ressalva-se aqui ainda, que
configura crime recusar ou preferir
freguês, isto é, estando com o táxi
livre, o taxista, na condição de
fornecedor de serv iço (v ide
art. 3º e  seu §  2º do CDC),  não
pode se recusar a prestar o serviço;
não pode selecionar seus clientes.
Ao disponibilizar o serviço, o taxista
assume a obrigação de atender o
passageiro, sob pena de incorrer,
inclusive, em crime contra as
relações de consumo, tipificado no
art. 7º,  inciso VI, da  Lei nº 8.137/
90.

O empreendedorismo é intrínseco
ao ser humano, pois estamos todos
os dias buscando inovação em
cada detalhe de nossas vidas,
sempre indo atrás de solução para

Na regulamentação e fiscalização
do serviço de transporte privado
indiv idual de passageiros, os
Municípios e o Distrito Federal
deverão observar as seguintes
diretrizes, tendo em v ista a
eficiência, a eficácia, a segurança
e a efetividade na prestação do
serviço: 

às ativ idades econômicas,
vimos que a educação é cada
vez mais essencial.

    Mas que tipo de educação
estamos falando; formal dentro
de uma sala de aula ou aquela
onde posso estudar no ambiente
que escolher e sem horários
rígidos a seguir.  É fáci l
responder a essa pergunta.
Todos nós sabemos que o tempo
é precioso, muitos saem de suas
atividades diárias, cansados e
ainda enfrentam mais uma
jornada de deslocamentos da
casa para o trabalho e muitos
ainda para escola ao final do
expediente. Esse tempo ficou
perdido!

    No desempenho atual dos
trabalhadores os conhecimentos
profissionais ou experiência e
cujos níveis de performance são
essenciais para atingir os seus
objetivos é crítico para o
sucesso, uma boa formação.

       Apesar de ser um tema
mui to ci tado e da sua

importância ser
de fáci l
reconhecimento,
a verdade é que
a maior ia das
pessoas ainda
não está
preparada para
enf rentar esta
nova realidade.
Como disse
Peter Drucker, “o
desafio é
conseguir que
pessoas comuns
t e n h a m
desempenhos
incomuns”, este é
um dos desafios
dos profissionais
da Nova

Educação Mundial.

    Num mundo em que a
volati l idade, incerteza,
complexidade e ambiguidade
estão sempre presentes, imerge
a necessidade da formação
contínua. Certos disso vamos a
questão que gostaria muito que
todos participassem, através
dessa enquete:

      O que você acha de poder
fazer um curso de formação
profissional, de uma forma muito
inusitada. Em seu deslocamento
e lendo o seu jornal, você já
estaria se preparando, para fazer
as prov as e receber seu
certificado.

   Você faria um curso de
qualif icação prof issional na
modalidade EAD pelo jornal?

(   ) SIM ou (  ) NÃO.

Responda a pergunta e
encaminhe com seu
comentário para e-mail:
uninaval.org@gmail.com.

Espaço do leitor
O GBNEWS Impresso vem recebendo uma série de manifestações de leitores. Críticas
aos prefeitos que nada fazem, vereadores que depois de eleitos se afastaram do povo e
agora começam a chegar junto porque querem ser deputados, deputados e senadores que
querem se reeleger, todos agora abrem sorrisos e caem nos braços dos eleitores em
busca do voto.  Os leitores também podem se manifestar elogiando e dando sugestões
para que seus bairros, suas cidades recebam melhoramentos.

A partir desta edição, o GBNEWS reserva este espaço para que os leitores possam fazer
suas reivindicações. Basta escrever para:

Buraqueira e mato
Nelson Firmino de Oliveira
reclama que  tem mais de três
meses que  duas tampas de ferro
das águas pluviais da Rua
Pressel (antiga Rua 4)  no Jardim
Atlântico, Itaipuaçu, Maricá,
sumiram e que os moradores da
área colocam pedaços de paus e
galhos de árvore para chamar a
atenção da Secretaria de
Conservação para o problema que
pode causar sérios acidentes.
Nelson reclama também que as
ruas do bairro estão tomadas de
mato e buracos.

Para começar a
doméstica Regina
de Souza Aguiar,
do Sapê, Niterói,
mandou a foto de
cavalos revirando
o lixo na Rua
Washington Luis
quase em frente a
padaria Soberana.
Segundo ela, isso
é comum
colocando em risco a vida das pessoas nessa via
de grande movimento de veículos e a Prefeitura
finge que não sabe de nada. Cadê os vereadores
que se dizem líderes da comunidade?

Email: espacoleitor01@gmail.com

Cavalo na pista
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Marcelo Amaral

“Fiz carreira durante 14 anos
no Exército. Estou na reserva
proporcional como major-
médico. Neste período
trabalhava paralelamente no
meu consultório e o contato
com a população de todas as
classes sociais era diário. Senti
que poderia fazer algo mais e
decidi entrar para a política no
ano de 2000”, disse o médico.

Segundo ele, tudo acontece
naturalmente desde que tenha
entusiasmo pelo que faz,
organização e metas a serem
alcançadas. Dentro desse
pensamento, Marcelo Amaral
fez cursos de especialização em
cirurgia plástica, montou
clínicas de estética e partiu de
corpo e alma para a política que
também corria nas suas veias.

Foi vereador por dois mandatos
e agora no cargo de vice-
prefeito, tem como uma das
suas missões, captar recursos
para o desenvolvimento de
Araruama.

Investimento na saúde

“Em Brasília conseguimos R$ 3
milhões de emendas
parlamentares. Parte dessa
verba foi destinada a UPA –
Unidade de Pronto

para a saúde

Vice-prefeito

de Araruama
consegue recursos

Qual o segredo para obter sucesso acumulando as carreiras de médico,
empresário e político? O GBNEWS foi buscar a resposta em Araruama,

município da Região dos Lagos distante 108km da capital fluminense, com
uma população em torno de 103 mil habitantes segundo o último censo do

IBGE realizado em 2010. Lá, conversamos com o vice-prefeito Marcelo
Amaral, filiado ao PSD e um dos principais colaboradores da prefeita

Lívia de Chiquinho.

Atendimento 24h - da nossa
cidade, que foi entregue
recentemente à população
totalmente reformada e com
equipamentos modernos. As
melhorias incluíram pintura,
reparos na estrutura física como
troca de todo o telhado e a
construção de acesso adaptada
com novo corrimão e
acessibilidade. Foram
adquiridos, além de novos
materiais e equipamentos
hospitalares, carros de
curativos e de emergências,
prancha de imobilização de
coluna longa, cadeiras de rodas
e berços hospitalares com
grade. Também foi comprado
um gerador de última geração e
o Governo do Estado doou

uma UTI Móvel”, explicou o
vice prefeito Marcelo Amaral.

Ainda sobre a UPA 24h de
Araruama, a unidade ganhou
um aparelho de Raio X digital
que possibilita o resultado
imediato, laboratório de análise
e nova sala vermelha equipada
com aparelhos modernos. Uma
nova linha de materiais de
escritórios também foi
entregue, como computadores,
impressoras, armários, mesas,
cadeiras; bebedouros, poltronas
hospitalares e purificadores de
ar.

A UPA 24 horas de Araruama
atende toda a Região dos
Lagos, realizando em média,
500 atendimentos por dia. Só
no primeiro trimestre de 2018,
a Unidade realizou cerca de 32
mil atendimentos. No total, 50
médicos, dentre pediatras,
clínicos e dentistas; e ainda 21
acadêmicos, realizam
atendimentos, 24h por dia.

“Estamos tentando junto a
Agência Nacional do Petróleo –
ANP – a liberação de recursos
dos royalties do petróleo.
Araruama é produtora e o
Governo do Estado não está
fazendo o repasse”, finalizou o
vice-prefeito Marcelo Amaral,
que tem uma equipe de
profissionais para dar suporte
com eficiência nas suas
atividades políticas, de
empresário e de cirurgião
plástico.

Prefeita Livia do Chiquinho
reinaugura a UPA de
Araruama

UPA de Araruama atende toda Região dos Lagos

 Acesse, leia, curta e compartilhe

O seu jornal digital com as notícias
do dia a dia do Rio de Janeiro,
Niterói, Maricá, São Gonçalo,

Itaboraí e cidades das Regiões dos
Lagos e Serrana produzidas por

jornalistas profissionais

Agência GBNEWS

Divulgação

Divulgação
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Comer pastel em Búzios tem
seu charme: a massa é vegana
e colorida.  Uma criação da
chef Fernanda
Michelsen, formada em Nova
York, onde trabalhou como
chef em grandes restaurantes. 
O pastel pode ter até cinco
sabores de massa ; alho,
pimenta, ervas finas, integral e
cacau.

Fernanda garante que,
dificilmente, encontraremos
um pastel preparado como o
dela, “O nosso pastel é feito
artesanalmente, livre de
qualquer conservante ou
produto industrializado. As
massas ainda são veganas, 
sem conter qualquer produto
animal, nem ovo nem leite.

Búzios

Novidade  do pastel colorido

Garanto se não for o melhor, é
um dos melhores do Rio de
Janeiro”, completou.

Além do pastel com massa
colorida, a opção das
trouxinhas de frango fazem

sucesso, é uma versão
com  massa de pastel, da
nossa tradicional coxinha,
mas com muito menos
gordura. E os palitinhos
de provolone, que são a
sensação entre as
crianças. O segredo do
pastel do Armazém ser
tão popular é a exigência
com a qualidade. O óleo
de fritura é sempre limpo
e trocado seguidamente
para que o pastel não
perca em  nada a

qualidade ao ser frito. O
Armazém do pastel está no
Shopping Aldeia da Praia,
próximo ao pórtico de Búzios,
um lugar que tem ganhado
destaque na cidade como polo
gastronômico.

Representantes da World Surf League tiveram uma reunião com
secretários municipais de Saquarema para tratar da parte logística
para a etapa do campeonato mundial de surf, que acontecerá entre
os dias 9 e 20 de maio. O encontro foi presidido pelo secretário
interino de Governo, Administração, Receita e Tributação, Hailson
Ramalho. Também estiveram presentes representantes da Guarda
Civil e do Salvamar.
Foi apresentada a estrutura de montagem e as principais
inovações. Segundo o produtor da WSL, Daniel Setton, em
comparação ao evento do ano passado, o novo projeto conta com
mais economia, modernidade, funcionalidade e toda estrutura terá
montagem mais rápida e prática, através do sistema de montagem
por encaixe. Foi pensada uma maneira de reduzir custos para este
ano, sem perder a qualidade da estrutura, que terá o desafio de
conter as marés das poderosas ondas da Praia de Itaúna.
Para este ano, a Prefeitura está preparando diversas ações na
segurança e transito, não só para a área de competições, mas um
reforço nos principais pontos da cidade.

Saquarema
Saquarema se prepara para

receber o Campeonato
Mundial de Surf

O aumento no movimento de
turistas nas festas de Petrópolis,
que vem sendo sentido desde o
ano passado, como na Bauernfest
e, principalmente, no Natal
Imperial, cria a expectativa de
que, o primeiro grande evento de
2018: a 29ª Expo Agropecuária,
siga a mesma tendência. O trade
turístico da cidade vem se
movimentando para divulgar a
festa e a Turispetro está
incent ivando que hotéis,
pousadas e hostels criem
descontos e promoções para o
período do evento, que vai do dia
1° a 6 de maio, no Parque
Municipal, em Itaipava. A festa,
totalmente custeada pela
iniciativa privada, inclusive com
o pagamento de R$ 63 mil ao
município pela empresa

Petrópolis
Turismo incentiva promoções e descontos
em hotéis para a 29ª Expo Agropecuária

vencedora da licitação, deverá
ajudar a aquecer a economia de
Petrópolis.
O movimento em Itaipava e
região começará a crescer antes
da abertura oficial da Expo. Entre
os dias 26 e 29 de abril, o parque
já entra no clima rural e recebe a
tradicional Expo Rio Pampa, em
sua 4ª edição. Haverá premiação
para todas as categorias, grandes
campeonatos, provas sociais e
esportivas,  além de um
importante leilão. A expectativa
é de que empresários do setor
lotem a hotelaria na região, além
de movimentar o comércio local,
em restaurantes e lojas. Durante
a festa, outra exposição de
cavalo,  da raça Campolina,
acontece entre os dias 02 e 06 de
maio, com provas sociais, provas

kids, além do tradicional leilão,
com expectativa de público de
300 pessoas. No ano passado, os
dois leilões realizados no
evento faturaram R$ 1,3 milhões.
Para 2018, mais de mil pessoas
devem passar pelas duas
exposições de cavalos.
Além do fortalecimento da
tradição agropecuária, com as
exposições de cavalos, Galpão do
Produtor Rural com produtos
frescos produzidos na região,
entre outros, os grandes shows
também devem atrair moradores
das cidades próximas à
Petrópolis, do Rio de Janeiro e
de Minas Gerais. O feriado do
Dia do Trabalhador, 1° de maio,
com show de Michel Teló com
entrada gratuita, além das
apresentações das duplas

Matheus & Kauan, no dia 04, e
Maiara & Maraisa, no dia 05,
deverão ser os dias com maior
movimento no parque, além do
show do Swing e Simpatia,
encerrando o evento no dia 06,
com entrada gratuita.
 Para os shows com cobrança de
entrada, os ingressos
antecipados podem  ser
adquiridos nos stands de venda
da festa, que foram montados no
Parque Municipal e no calçadão
do Cenip, ou pela internet, no site
Guichê Web, através do
l i n k :   h t t p s : / /
w w w. g u ic he w e b . c o m. br /
ingressos/8007. Fora de
Petrópolis, os ingressos também
poderão ser adquiridos em todas
as lojas South do estado do Rio.

Teresópolis

A destinação de R$ 1,5 milhão
para Teresópolis, oriundos de
emenda parlamentar de autoria
do deputado federal Júlio
Lopes (PP), para a compra de
equipamentos agrícolas para
formação de patrulhas
mecanizadas. Este foi o tema da
reunião entre o prefeito interino
Pedro Gil (PP) e o
superintendente do Ministério
da Agricultura no Rio de
Janeiro, Gilberto Alencar.
Segundo o superintendente,
Teresópolis é um dos 76
municípios beneficiados.
“Como o secretário municipal
de Agricultura me contou, as
dificuldades são muito grandes
no município, com
equipamentos sucateados por
administrações anteriores. Nós
esperamos que os novos
equipamentos, após adquiridos
pela Prefeitura, possam
realmente ajudar o
desenvolvimento agropecuário
de Teresópolis”, destacou
Gilberto Alencar.
Acompanharam a reunião o ex-
superintendente do Ministério
da Agricultura no Rio de
Janeiro e vice-presidente da
Fecomércio-RJ (Federação do
Comércio do Estado do Rio de
Janeiro), José Essiomar Gomes
da Silva; os secretários
municipais Zezinho Ferreira, de
Agricultura, e Marco Aurélio
de Souza Santos, de Governo;
o empresário Márcio Catão,
parceiro da Fecomércio; e
André Fares.
“Essa emenda parlamentar vai
ser muito favorável para a
nossa estrutura, que está tão
precária. Com os equipamentos
vamos ajudar os produtores
rurais do 2º e 3º Distritos com
o escoamento de mercadorias,
o acesso às escolas e postos de
saúde e ao comércio”, pontuou
Zezinho Ferreira, secretário de
Agricultura.

Acesse
gbnews.com.br
o dia a dia da
sua cidade

jornalismo com
credibilidade

Cidade vai
receber R$ 1,5

milhão de
para máquinas

agrícolas

Divulgação
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Eleições municipais
O TRE está para marcar novas eleições para prefeito
em Teresópolis e Rio das Ostras nos próximos dias.
Em Teresópolis, como estava no poder com seu vice
graças a uma liminar, o prefeito achou por bem
renunciar. Na Região dos Lagos, o prefeito caiu por
abuso de poder econômico. Como a justiça eleitoral
está cheia de processos para julgar, outros prefeitos
deverão ser afastados, inclusive na Região
Metropolitana II do Rio de Janeiro. Quem viver, verá!

Meu nome é trabalho
Está explicado porque Chiquinho (PP) é o
vereador mais votado de Maricá. Todos os
dias percorre as comunidades da cidade
para ouvir reclamações, sugestões e
elogios é claro. Mesmo na oposição, como
faz um trabalho sério, a prefeitura tem
atendido seus pedidos. Graças a este
trabalho, foi convidado pelo vice-presidente
do partido, deputado Júlio Lopes, para ser
candidato a deputado estadual. O trabalho
de Chiquinho é reconhecido além Maricá,
segundo o vereador.

Fim da identidade
A deputada estadual Rosangela Zeidan (PT) está
trocando seu nome político para Rosangela Lula,
como se isso fosse o suficiente para garantir uma
reeleição ou uma cadeira na Câmara Federal. Não
vai demorar muito e o nome Lula desaparecerá do
cenário político, como aconteceu com outras figuras.
Exemplo, alguém fala de Brizola, de JK? E olha que
eles não foram presos envolvidos em escândalos de
corrupção. Parentes de Brizola têm este sobrenome
no registro civil e não conseguem nada nas urnas.

Fim da identidade II
O deputado federal Marcelo Delaroli (PR) pensa em vir candidato à sucessão do governador
Pezão (MDB) e para alavancar votos, acrescentará no seu sobrenome Bolsonaro. Não sei quem
inventou esse marketing, mas tem cheiro de tiro no pé. Delaroli-Bolsonaro quer perder mais uma
eleição majoritária. Já perdeu três seguidas para prefeito de Maricá.

Diga ao povo que fico
O prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) disse que
não vai disputar o governo do Estado do Rio nas
eleições de outubro. Disse que vai ficar no cargo até o
último dia do seu mandato. “Tenho muita coisa prá
fazer pela cidade que me confiou o voto”, declarou
Neves. Então tá, mas que pensava em ser governador,
pensava.

Intervenção
Na DP de Maricá acabou a farra. Gente estranha ao
serviço não tem mais essa de fazer das instalações
escritório particular. Essa irregularidade também vai
acabar nas dependências da PM, inclusive
determinados privilégios de informações. Cadê o
princípio da isonomia? Tudo é uma questão de tempo,
no máximo de 30 a 60 dias. A segurança pública do
estado é federal e esse negocio de se perpetuar em
determinados comandos está acabando.

Gilson
Barcellos

A visão de um jornalista

A primeira sessão ordinária do mês de abril da Câmara de
Vereadores de Maricá,  foi marcada por uma manifestação de
moradores da região litorânea que lotaram os lugares reservados
para a plateia.  Os ânimos só não ficaram mais exaltados graças a
pronta intervenção do líder do governo Fabrício Bittencourt
(PTB).
Eles protestaram contra a precariedade do transporte público
oferecido pela EPT - Empresa Pública de Transportes, que
administra os ônibus vermelhinhos tarifa zero, que substituíram os
coletivos da empresa concessionária Costa Leste que fechou as
portas no ano passado.
Os moradores da região litorânea de Maricá reclamaram que
houve mudanças nos itinerários dos coletivos, que chegam a

Vereador Fabrício Bittencourt acalma
manifestantes na Câmara  de Maricá

circular com intervalos de até 3 horas no loteamento
Mirinelândia,  prejudicando estudantes e
trabalhadores que ficam sem poder cumprir seus
horários. Também pediram a volta da linha Maricá-
Ponta Negra na Rua 107, além da manutenção das
vans na via que liga  Cordeirinho a Bambuí.

Fabrício Bittencourt,  líder do governo Fabiano
Horta (PT), tranquilizou os moradores da região
litorânea do município. Ele garantiu que iria
conversar pessoalmente com o secretário municipal
de Transportes, André Azevedo , para resolver esses
problemas. Vereador Fabrício Bittencourt

O prefeito de Maricá, Fabiano
Horta (PT), participou da
viagem inaugural das duas
novas linhas dos ônibus
“Vermelhinhos”: Centro
Circular e Rodoviária X Itapeba
(Circular), implantadas pela
Empresa Pública de
Transportes (EPT) para facilitar
o acesso da população aos
principais prédios públicos
como Prefeitura, Fórum,
bancos, Defensoria Pública,
Hospital Municipal Conde
Modesto Leal, Posto de Saúde
Central e Centro de
Diagnóstico.
Para o prefeito, a implantação
da linha circular melhora a
qualidade de vida da população
e permite o acesso de forma
mais rápida aos principais
pontos de circulação de
pessoas. “Essas novas linhas
são fundamentais visto que
garantem o atendimento à
rotina urbana e facilitam a
integração da região central.
Cada vez mais, os
Vermelhinhos se consolidam
como patrimônio do povo de
Maricá com a EPT oferecendo
melhor qualidade de vida à
população”, declarou. De
acordo com Fabiano, a previsão
é que, até 2020, todos os
ônibus municipais sejam
gratuitos.
A moradora de Santa Paula,
Marilda Muniz, de 53 anos, foi
a primeira passageira a utilizar
a linha Centro Circular.
“Considero uma grande
conquista para o povo. Eu só
ando nos ‘Vermelhinhos’.

Maricá ganha
novas linhas de
ônibus tarifa
0800

Internet

Agência GBNEWS
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JOSÉ CARLOS ROCHA
Sala de Espera

Caça Palavras Esportivas
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Flamengo - Madureira - Vasco - Fluminense - Botafogo -
Boavista - Volta Redonda - Bangu - São Cristovão -
Olaria - Bonsucesso - Madureira - America - Cabofriense
- Portuguesa - Nova Iguaçu - Macaé - Resende

10 erros

LABIRINTO
Qual o caminho que os comunicadores José Carlos Rocha e Jesuino
Dias podem se encontrar?

Mundo do samba abraça Inocentes
e o MariCarnaval de Inverno

A 6ª Feijoada da Inocentes de
Maricá promovida no último
dia 14 de abril, no centro da
cidade, foi prestigiada por
dirigentes de escolas de samba
do Rio, Niterói, Campos dos
Goytacazes,  São Gonçalo,
além das coirmãs da cidade.
Todos elogiaram a organização,
a frequência familiar, as
atrações e a iniciativa da
prefeitura em promover no
meio do ano o desfile das
escolas de samba.
Realizada na Praça Orlando de
Barros Pimentel, a roda de
samba começou com uma bela
apresentação da dupla Carol
Oliveira e Lucas Roberto, que
desta vez contou com a estreia
de Ayrton Oliveira, de apenas
14 anos, que deu um show de
percussão com o cajon de colo.
“O desfile das escolas de samba
de Maricá no meio do ano é
uma excelente ideia e com
certeza vai ser copiada por
outros municípios não só do
Rio de Janeiro, mas também de
outros estados”, disse Júnior
Nova Geração, compositor da
Escola de Samba União da Ilha
do Governador. Ele é o autor
dos sambas enredos dos
carnavais de 2013 e 2018.
“Muito boa essa feijoada da
Inocentes de Maricá com
grandes artistas do mundo do
samba se apresentando. O
ambiente é familiar, o pessoal
vem para prestigiar a escola e

se divertir”, falou Paulo Aquino
que diz com orgulho que tem
20 anos de Conselho da União
da Ilha.
Satisfeito com o sucesso da 6ª
Feijoada, que ainda teve como
tempero as apresentações de Jô
Borges, Bruno Ribas
(intérprete oficial da escola),
Bateria Terreirão do Samba do
mestre Odilon e o Grupo Tô
Kerendo, o presidente anfitrião
Alexandre Oliveira falou da
próxima roda de samba.
“Será aqui mesmo nesse
espaço, sábado dia 19 de maio
e quando der meia noite, vamos
cantar parabéns prá você com a
Inocentes de Maricá

completando 15 anos. A 7ª
Feijoada será muito especial e
grandes nomes do mundo do
samba estão garantindo que
virão participar dos festejos”.
Ao lado de Alexandre Oliveira,
Lucas da União da Ilha do
Governador parabenizava
também pela ideia de programar
desfiles no meio do ano.
“Nesta época do ano não temos
praticamente nada. Essa ideia é
sensacional, chama a atenção,
está gerando emprego e renda e
os hoteleiros e donos de
pousadas devem estar felizes da
vida”, pontuou o veterano
sambista.

Evento que estreia este ano, no
último fim de semana de julho,
com o desfile das escolas de
samba de Maricá. O objetivo é
atrair visitantes nesta época do
ano, considerada baixa
temporada na cidade do litoral
fluminense. Com essa
movimentação, aquece o
comércio, aumenta a arrecadação
do município, as reservas nos
hotéis e pousadas e gera emprego
e renda. O projeto de lei é do
vereador presidente da Comissão
de Saúde, Educação, Turismo e
Ambiente Dr. Felipe Auni (PSD)
que após aprovado pela Câmara
Municipal foi transformado em
lei pelo prefeito Fabiano Horta
(PT). O MariCarnaval consta do
calendário oficial de eventos da

MariCarnaval de Inverno

cidade.
Última escola de samba campeã do
carnaval de Maricá, a Inocentes
vai desfilar neste ano com o
enredo “Madelaine Colaço e o
Ponto Brasileiro ... Que Deu
Samba!!!” da carnavalesca Beth
Morgado. 

Mundo do samba cada vez mais unido

Ayrton, Carol e Lucas fizeram uma apresentação inesquecivel

Agência GBNEWS Agência GBNEWS
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Serginho Total
O CHICOTE DO POVO!

programaserginhototal@yahoo.com.br

Programa

Todas às quintas
e sextas a partir

das 16 horas.

Produção Pastor
Aurênio

e Balesteros

Direção de José
Carlos Rocha

SERGINHO TOTAL
(o Chicote do Povo!)

Programa CIDADE AGORA

BARBEARIA LEANDRO GODINHO
HÁ MAIS DE 20 ANOS DE 
EXPERIÊNCIA EM CORTES 
MASCULINOS ADULTO E 
INFANTIL

QUALIDADE , HIGIENE E 
PREÇO JUSTO É O 
NOSSO FORTE !
CURTA NOSSA FANPAGE

AV.1 LT 13 QD 12 LOJA 108 (SHOPING AV.1) ITAIPUAÇU-MARICÁ

De segunda a sexta das 10 às 12 horas
Participe pelo telefone 2734-8866

Comunicando José Carlos Rocha
e Jesuino Dias

Niterói e São Gonçalo

Procon Estadual autua Rede Economia,

Os fiscais do Procon Estadual
realizaram na sexta-feira 13, a
primeira ação da Operação
Barbalho, que visa a
fiscalização de estabelecimentos
em Niterói e São Gonçalo.
Foram vistoriadas 13 lojas entre
restaurantes, supermercados e
comércio em geral. Destes,
nove foram autuados. Dentre
eles, dois supermercados
tiveram suas câmaras de
resfriados interditadas. Os
fiscais descartaram no total
37kg e 200g de alimentos
impróprios ao consumo.
Duas filiais do Rede Economia
em Niterói (localizadas na Av.
Everton Xavier, 2338 – Itaipú
e Av. Washington Luís, 01 –
Sapê) desrespeitaram auto de
infração do Procon-RJ lavrado
em fiscalização anterior e
tiveram suas câmaras
frigoríficas interditadas. Os
fiscais haviam determinado que
fossem realizados reparos
devido à presença de

problemas, como mofo,
ferrugem, borracha de vedação
defeituosa, piso rugoso e
goteiras. Como não foi
respeitada a ordem, os locais
ficaram interditados por
desobediência e como medida
cautelar, devido ao risco de
contaminação de alimentos.
Já em São Gonçalo, uma filial
do Supermercado Grand
Marché (Av. Alzira Vargas, 6 –
Santa Luzia) foi autuada por
armazenar 14kg de linguiça
vencida e outros 2kg de
presunto sem especificação de
prazo de validade. O
supermercado também possuía
problemas na estrutura das
câmaras, como: rodapés,
tendais, portas e tetos com
pontos de ferrugem, além de
contar com piso rugoso, o que
é proibido por Lei. Os fiscais
deram o prazo de 15 dias para
adequação do local. Caso não
seja respeitada a ordem, ele
estará sujeito à interdição. O

supermercado também foi
autuado por não ter caixa
preferencial para idosos e
pessoas com necessidades
especiais.
O Bistrô Mac, restaurante
localizado dentro do Museu de
Arte Contemporânea em
Niterói, também foi autuado
por apresentar piso quebrado e
ralo não sifonado e sem tela de
proteção em suas instalações.
Além disso, entre os produtos
armazenados estavam vencidos

1kg e 600g de presunto e 1kg
de pão de forma.
O Nome da Operação é uma
referência a Revolta do
Barbalho, que uniu em 1660 os
senhores de engenho de Niterói
e São Gonçalo contra a
cobrança de sobretaxas
instituídas pelo governo do Rio
de Janeiro na fabricação de
cachaça.
Os irmãos Jerônimo e
Agostinho Barbalho estavam
entre os líderes da revolta.

Grand Marché e outros estabelecimentos

Foi realizado no último final de
semana, um jantar num
restaurante de Niterói com
políticos de oposição ao
prefeito Rodrigo Neves (PDT).
Segundo uma fonte, tem gente
fazendo parte do governo e
por traz negociando com
candidatos contra o governo,
já visando as eleições deste
ano, e também as próximas
para prefeito da cidade.
Cuidado Rodrigo Neves, você
está criando cobra no seu

CUIDADO PREFEITO!

JUSTIÇA/
IMPUNIDADE
Afronta a população, pois o
Poder Público Judiciário, em
todos os níveis e esferas,
é atrapalhado na tramitação
de qualquer processo com
agravos, embargos e
infinitos recursos, não
cumpre os prazos
processuais, e AFRONTA A
SOCIEDADE, até o STF
modifica “interpretações”
para o descumprimento das
decisões judiciais. Os
processos ficam rolando e
rolando... E, os resultados
das
ações ficam sem sentença
definitiva por vários e vários
anos, e quando se
consegue um resultado, ou
já virou poupança, ou o réu
já está pagando pelo crime
na eternidade. Ou ainda
mudam-se questões,
sumulas, jurisprudências já
definidas. Isso tudo acaba
sempre em PIZZA e leva a
pensar que aííííííí teeeeem
truuuuuutaaaaaaaa.........

Ministro Gilmar Mendes

jardim para morde-lo
no futuro.

REFORMA
MINISTERIAL / LEI
ELEITORAL
Reforma ministerial de
Temer (MDB), que já
admitiu a possibilidade de
ser candidato a reeleição,
atrapalha planos de
vários presidenciáveis.
Afinal a janela
partidária, finda em 7 de
abril, mediante a lei
eleitoral e o troca-troca
está acontecendo.
Aliados de Temer se
esforçam para que ele
não seja candidato e
não atrapalhe os projetos
dos partidos aliados que
estão indicando os novos
ministros, líderes ficam
no não acreditando que o
presidente será
candidato.
Destaca-se que partidos
que apoiam outros
candidatos na corrida
presidencial,
como DEM, PSD, PR
indicam sucessores na
reforma ministerial e tem
candidaturas próprias a
presidência. Isso vai dar
ZEBRAAAA.

Prefeito de Itaboraí Sadinoel (PMB), com um ano e meio de governo até agora
não disse para que veio, muitas promessas de campanha e não cumprindo nada.
A desculpa é a mesma de sempre: “Não tem dinheiro”.
Uma cidade completamente abandonada, suja, sem saneamento básico, a saúde
agonizando, o desemprego é total. E continua a esperança COMPERJ, que seria
a salvação da lavoura que já foi lavoura de laranja, hoje Itaboraí vive de outras
laranjas. Para tirar Itaboraí do caos que se encontra precisaria de competentes, o
que não existe no governo. Tem raiva do povo, não gosta do povo.... Chicoooote
neeeeles

SÓ NO CHICOOOOOOOTE

Pref. Sadinoel-Itaboraí

Fotos Internet
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odos os dias
milhares de pessoas
transitam pelas
rodovias
fluminenses. Muitas

Dica e Renatinho da Oficina buscam
melhorias para as RJs 104 e 106

T
das nossas estradas estão em
péssimo estado de conservação.
Além de ligar municípios de
apelo turístico, essas vias
também escoam a produção
industrial da região.
Preocupado com a segurança
dos cidadãos, o deputado
estadual Dica (PR), em parceria
com o vereador Renatinho da
Oficina, do PTB de Niterói,
enviou ao governo do Estado
indicações para o
recapeamento, com urgência,
de duas importantes rodovias: a
RJ-104 e a RJ-106.
Para a Rodovia Niterói-
Manilha, foram solicitados
reparos no trecho que começa
no Fonseca, a partir da subida
da Caixa d’água, até Manilha.
Já na Rodovia Amaral Peixoto,
o deputado pediu recapeamento
de Tribobó a Maricá. Dica
também indicou ao governador
Luiz Fernando Pezão (MDB) a
necessidade de construir um
viaduto na RJ-104,  altura do
bairro Jardim Catarina, no
município de São Gonçalo.

Renatinho da Oficina esteve à
frente da Secretaria Regional
do Rio do Ouro até o início de
abril. Em um ano e três meses,
coordenou dois carnavais no
bairro considerados os
melhores de Niterói. Também
com apoio do governo estadual
conseguiu melhorar o asfalto da
RJ-100 (antiga Estrada Velha
de Maricá) de ponta a ponta.

Juntamente com o prefeito
Rodrigo Neves (PDT) levou
melhorias para os bairros de
Várzea das Moças e Caramujo.
Já o deputado Dica, que tem
dois mandatos de vereador de
Duque de Caxias e está no
quinto de deputado estadual.
Ele é autor, entre outras da lei
que criou o Colégio da Polícia
Militar de Niterói; a de idosos

com mais de 60 anos de idade,
gestantes, pessoas com
deficiência e com crianças de
colo têm prioridade de
atendimento; e, a que o
governo do Estado do Rio é
obrigado a pagar por leitos
particulares em hospitais, no
caso das unidades de saúde
pública não terem vagas em
UTI para recém-nascidos.

“ Dica é o nosso
interlocutor junto

ao governo do
Estado”
Renatinho da Oficina

O Fundo Soberano de Maricá
(FSM), que ajudará a garantir o
futuro da cidade em um ciclo pós
royalties do petróleo, recebeu o
seu primeiro aporte financeiro na
manhã desta terça-feira (17). O
repasse inicial de R$ 30 milhões
foi anunciado pelo prefeito
Fabiano Horta (PT) durante
coletiva de imprensa realizada na
Casa de Darcy Ribeiro, em
Cordeirinho. O FSM foi criado
por lei em dezembro de 2017 e o
rendimento que a aplicação
obtiver poderá ser aplicado nos
investimentos necessários à cidade
em um cenário futuro de redução
da produção dos campos do pré-
sal. Maricá detém 49% da
confrontação relativa ao Campo
Lula, na Bacia de Santos, hoje o
recordista nacional de produção.
Segundo o prefeito, a partir de
agora o FSM receberá subsídios
mensais variáveis. “Vamos ter um
repasse percentual de até 5%
estabelecido por decreto e firmado
pelo Conselho Gestor do Fundo,
isso vale para o repasse mensal de
royalties e para as participações
especiais que entram
trimestralmente na prefeitura”,
explicou Fabiano. O prefeito
explicou ainda que o município
tem a prerrogativa também de
eventualmente ampliar o aporte,
dependendo do que for
arrecadado. “Podemos chegar ao
fim do ano e decidir alocar um
valor maior nesse fundo”,
acrescentou.
Fabiano Horta destaca o aspecto
de longo prazo da iniciativa. “O
município também vive um
momento de necessidade de
desenvolvimento, é importante que
o fundo seja um sinalizador para o
futuro, mas também precisamos
guardar a urgência do
desenvolvimento em
infraestrutura”, ressaltou,
exibindo o comprovante do
primeiro depósito bancário
recebido pelo FSM. “Feito em um
banco público cuja política é a de
apostar em projetos de cunho
social”, adiantou.
Com base nos cálculos feitos pelo
Conselho Gestor do Fundo, se os
aportes forem feitos pelo teto de
5%, em dez anos o FSM terá um
montante significativo. “Há uma
expectativa, diante da natureza
conservadora de investimento do
fundo, de que em dez anos
estaremos batendo R$ 1,2 bilhão
de recursos alocados no fundo do

Deputado Dica recebeu no gabinete o vereador Renatinho da Oficina e sua equipe de trabalho

Fundo Soberano de Maricá recebe
aporte inicial de R$ 30 milhões 

município. Há uma previsão, pelas
nossas projeções, de que ainda
esse ano sejam alocados algo entre
R$ 80 milhões e R$ 100 milhões,
valores que serão guardados para
os projetos de longo prazo da
cidade”, finalizou Fabiano.
De acordo com o secretário de
Orçamento, Planejamento e
Gestão, Leonardo Alves, além de
garantir o desenvolvimento da
cidade e a manutenção de
programas sociais como o Cartão
Mumbuca e o transporte público
de ‘Tarifa Zero’ (Vermelhinho), o
FSM também servirá como

garantidor de contratos de
Parcerias Público Privadas (PPP)
e Público Públicas. “O Fundo
servirá de garantia para que
empresas queiram investir em
Maricá. Os investimentos são
altos na parte social do município,
mas ainda temos a possibilidade
de utilizar 30% desse fundo como
garantidor para grandes projetos
de infraestrutura”, afirmou.,
lembrando do papel do futuro
Parque Tecnológico de Maricá
como pólo de atração e de
desenvolvimento de start ups na
cidade.Fabiano Horta ladeado pelos secretários Leonardo e Renato Machado
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