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Na última segunda-feira a Delegacia
de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA)
esteve bastante movimentada com
duas grandes ocorrências: através de
denuncia anônima os policiais estoura-
ram um depósito clandestino de linhas
chilenas e cerol que estava funcionan-
do no bairro de Marechal Hermes, sen-
do o infrator enquadrado no crime con-
tra o meio ambiente. Esse tipo de mate-
rial é o grande causador de mortes de
aves em nosso estado.

Já em Vargem Grande foram apreen-
didas em uma borracharia diversas aves
silvestres: melro, sabiá, trica-ferro, azu-
lão dentre outras. O contraventor pa-

gou fiança e vai responder o processo
em liberdade.

O delegado titular da DPMA, José Re-

sende, acredita que ainda este mês suas
equipes irão realizar diversas opera-
ções, sufocando o tráfico de animais em

nosso estado.
Acreditamos que espaço para os ani-

mais apreendidos não vão faltar. Con-
forme sugestão da ONG PAI, a Fazenda
Modelo pertencente à SEPDA, poderá
perfeitamente abrigá-los para, após
triagem e tratamento, serem realizadas
as solturas em parques de preservação
ambiental.

Conforme palavras do governador
Sergio Cabral, que sempre fala que nos
tempos de hoje, governo federal, gover-
no estadual e governo municipal cami-
nham juntos, nada é mais justo em ano
de RIO+20 ser realizada esta parceria
em prol desses animais.  
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Seop faz Operação Rio
Limpo na cidade

A Secretaria Especial da Or-
dem Pública (Seop) retirou
ontem dois outdoors com
publicidade na Avenida
Francisco Bicalho, no Centro.
O objetivo é fazer com que
se cumpra uma determina-
ção  do decreto publicado na
última quarta-feira pela pre-
feitura do Rio, criando a Zo-
na de Preservação Paisagísti-
ca Ambiental 1 (ZPPA-1), que
abrange bairros do Centro e
da Zona Sul, com a finalida-
de de valorizar e preservar o
patrimônio paisagístico e
ambiental da cidade. A ação
reuniu agentes da Seop,
guardas municipais, fiscais
de Atividades Econômicas e
outros. Desde a publicação
do decreto que cria o Projeto
Rio Limpo, a Seop retirou 19
outdoors, três empenas, no-
ve lonas com propagandas
fixadas em painel, 41 carta-
zes e cobriu um painel de
Led, de aproximadamente
20 metros, com um edital de
publicidade irregular,  em
ações simultâneas realizadas
no Centro e na Zona Sul.

Ferrari de Thor Batista
continua no depósito

A reluzente Ferrari vermelha
de Thor Batista, filho do em-
presário Eike Batista, continua
"estacionada" no pátio do De-
tran, em Curicica, na Zona
Oeste do Rio. O proprietário
do veículo foi multado em R$
191,54 depois que sua Ferrari
foi parada no último domingo
numa blitz do Detran, na Barra
da Tijuca, sem placa dianteira.
O Detran considera a infração
gravíssima. Ele também terá
que pagar R$ 39,04 de diária.
O carrão apreendido, uma Fer-
rari 458 Italia, modelo 2010,
tem 570 cavalos num motor
V8 e é capaz de atingir veloci-
dade máxima de 325 km/h. A
458 Italia faz de 0 a 100 km/h
em 3,4 segundos e seu peso
declarado é de 1.380 kg.

Denatran contesta decreto
de Eduardo Paes

A prefeitura do Rio publicou de-
creto equiparando as bicicletas
elétricas às bicicletas normais,
mas o Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran) contes-
tou a decisão de Eduardo Paes,
publicada no Diário Oficial do
município. De acordo com o De-
natran, quem circular com bici-
cletas sem estar de acordo com
as regras do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) será multados
por infração gravíssima e o veí-
culo será apreendido. Para a Pre-
feitura do Rio, o decreto munici-
pal está valendo e o uso da bici-
cleta elétrica deve ser
estimulado. O Denatran afirma
que as mudanças nas normas
têm de partir do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran), que
regula a o CTB, ou do Congresso
Nacional, através de nova lei. 
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Colaboração de Tamiris Rodrigues

OSindicato Esta-
dual dos Profis-
sionais de Educa-
ção do Rio de Ja-

neiro (Sepe) realizaram na
manhã de ontem um ato
contrário à medida que o
governo do estado do Rio de
Janeiro tomou ao deslocar
policiais militares de folga
para as escolas estaduais. A
ação ocorreu na sede do Mi-
nistério Público Estadual,
no centro do Rio.

A medida que gera polê-
mica desde a sua implan-
tação na última quarta-fei-
ra estabelece o reforço de
423 Policiais Militares far-
dados e armados na porta-
ria e cercanias de 90 esco-
las estaduais.

Integrantes do sindica-
to, juntamente com comis-
sões de escolas que são
contrárias à ação, entrega-
ram ontem uma petição à
Promotoria.

De acordo com uma das
coordenadoras do Regio-
nal III do Sepe, Edna Felix,
a intenção da petição é que
sejam incluídos alguns ele-
mentos na investigação. 

"A intenção da petição é
que já foi aberta ação civil.
Nós, na quarta-feira, man-
damos uma nota à impren-

sa dizendo que entraría-
mos com uma representa-
ção no Ministério Público
para que uma ação civil
fosse instaurada para apu-
rar a situação dos policiais
nas escolas. O Ministério
Público, no dia seguinte, já
abriu a ação civil. O inqué-
rito foi aberto, então não
houve necessidade de fa-
zer a representação. O que
a gente está fazendo ho-
je(ontem) é um petição pe-
dindo para que o Ministé-
rio Público anexe todos os
argumentos que a gente
tem colocado, cerca de 12
pontos que a gente levan-
tou, que são pontos para
serem averiguados e tam-
bém estudados em termos
jurídicos e pedagógicos.
Levantamos várias hipóte-
ses e problemas que vão
acontecer."

Dentre os pontos levan-
tados pelo Sepe estão a
possibilidade de repressão
nas escolas, o que signifi-
caria a negação da liberda-
de e cidadania, o eventual
constrangimento e intimi-
dação com a presença dos
policiais no interior das es-
colas e que a combinação
entre escola, crianças, ado-
lescentes e armas pode ser
perigosa para todos no
ambiente escolar.

Sepe faz protesto contra a
presença de policiais nas escolas

Carlos Trindade

Integrantes do Sepe fazem manifestação na porta do Ministério Público, no Centro

Sindicalistas se reúnem no MP,entregam
petição e pedem apuração da situação de

cada PM deslocado para as instituições

Já com relação à nota que
a Secretaria de Educação
enviou na última quinta-fei-
ra, declarando que esta era
uma demanda antiga do Se-
pe e que não entende a po-
sição do Sindicato, já que o
mesmo solicitou seguran-
ças nas escolas, a coordena-
dora explica que o Sepe soli-
citou segurança nas escolas,
mas não a presença de poli-
ciais armados.

"O Sepe nunca reivindi-
cou que houvesse policial
nas escolas, o que a gente rei-
vindica é segurança. Antiga-
mente nós tínhamos o su-
pervisor pedagógico, que

não existe mais, e o orienta-
dor educacional. Outra figu-
ra que também não existe
mais são os inspetores e
coordenadores de turno. An-
tes, com essas figuras, tinha-
se um controle maior nas
escolas. A escola era mais or-
ganizada, por que tinha mais
profissionais. Hoje a escola
está abandonada. Então, o
que a gente fala de segurança
na escola é isso, é essa falta de
profissional, não é colocar
policial armado, nunca fala-
mos isso. À medida que as es-
colas ficam abandonadas,
obviamente os problemas
acontecem, como drogas e

outra série de problemas de
violência. Fora isso, o profes-
sor também está com uma
sobrecarga muito grande em
razão de trabalhar em várias
escolas por que o salário é
baixo. Ele também tem uma
sobrecarga de 50 até 70 alu-
nos em sala de aula, então é
impossível passar valores de
solidariedade, respeito ao
próximo para os alunos. Es-
sas são lições que trariam
um menor índice de violên-
cia e de fato é uma tarefa da
escola que não está poden-
do mais ser feita, não por in-
competência, mas por falta
de condição."

Secretaria de Educação diz que PM na escola era desejo do Sepe

Por falta de hoteis no Rio,casas ganham espaço
como hospedarias para grandes eventos

Ante a falta de infraestrutura hote-
leira para abrigar as cerca de 50
mil pessoas esperadas para a
Rio+20, a hospedagem domiciliar

ganha força na cidade. Aproveitando a de-
manda não atendida pela rede convencio-
nal, moradores já estão alugando quartos e
apartamentos para os turistas. 

Enquanto isso, a prefeitura promete lan-
çar um site  neste mês para auxiliar quem

queira receber os "ecovisitantes" ou se hos-
pedar no Rio.

Depois de o prefeito Eduardo Paes pedir
à população para receber os visitantes, a
Secretaria de Turismo anunciou a criação
da página  na internet para quem quer alu-
gar vagas. O lançamento está previsto para
a próxima semana e o portal sirvirá para
outras ocasiões.

O setor privado antecipou-se à iniciativa
municipal. Desde que a Associação Brasilei-
ra da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ) anun-
ciou que os 33 mil quartos disponíveis na ci-
dade não seriam suficientes para atender
aos participantes, sites de hospedagem do-
miciliar começaram a ser criados, facilitan-
do a negociação entre os donos  e os turistas.

Lançado em março, o site Rio Plus 20,
dedicado à Rio+20, tem 500 imóveis cadas-
trados, dos quais mais de 30% estão
alugados. As diárias variam entre R$ 90 pa-
ra quartos e R$ 3.000 para apartamentos,
atraindo, principalmente, embaixadas e
delegações de outros países, segundo o em-
presário responsável, Eduardo Serrado.

Pensando na conferência, o portal Rio Ho-
me Stay unificou recentemente sites de alu-
guel que oferecem cerca de 200 quartos no
esquema cama e café - o anfitrião não preci-
sa sair de casa e costuma oferecer café da
manhã aos hóspedes. As diárias variam entre
R$ 130 e R$ 250, e, de acordo com o adminis-
trador, Carlos Cerqueira, 75% das vagas já es-
tão ocupadas, sendo 80% por estrangeiros.

Cerca de 50 mil ecoturistas que vão chegar

para a conferência Rio+20, da ONU,

devem ficar hospedados em residências 


