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Sem mobilidade
Vereador manifesta 
preocupação com dificuldade 
que alunos das ilhas da 
Quatiquara e Martins 
enfrentam para irem às aulas 
devido à falta de monitor no 
barco que faz a travessia para 
o continente. PÁGINA 3

Obrigatoriedade a caminho
Deputada Enfermeira Rejane apresenta 
na Alerj projeto de lei determinando 
que para assumir cargos de chefia em 
hospitais de emergência, enfermeiros 
deverão ter certificado de especialista 
na área. PÁGINA 3

Encontro levou autoridades a debaterem a criação de políticas públicas destinadas a promover o 
desenvolvimento sustentável dos municípios, implementando ações voltadas à desburocratização e 
ao estímulo às compras governamentais voltadas para as micro e pequenas empresas. PÁGINA 4

PODER

Alexandre Valle põe 
violência na região 
na pauta da Câmara 
dos Deputados
Parlamentar apresentou 
requerimento à Comissão 
de Segurança Pública 
e Combate ao Crime 
Organizado da Câmara 
dos Deputados, propondo 
que autoridades federais, 
estaduais e municipais 
da área de segurança se 
unam a representantes 
dos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, do 
Ministério Público Estadual 
e da sociedade para discutir 
medidas de combate à 
criminalidade em Angra dos 
Reis, Itaguaí, Mangaratiba, 
Paraty e Rio Claro. 
PÁGINA 3

Com 65% das obras concluídas, o complexo naval de Itaguaí 
já prevê para meados de 2018 o lançamento da primeira em-
barcação do Programa de Desenvolvimento de Submarino, que 
objetiva a defesa da chamada Amazônia Azul. Com os cortes 
orçamentários, a estratégia foi priorizar as obras do estaleiro de 
construção e do elevador de navios. PÁGINA 5
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Sebrae reúne prefeitos 
da Costa Verde em Angra

Complexo naval avança em Itaguaí
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REPRODUÇÃO

Policiais militares do 24º 
BPM prenderam, na tarde 
de quinta-feira (4), dois 
suspeitos de praticarem 
roubos em Itaguaí. Eles 
estavam com uma pistola 
PT 380 e um simulacro 
de pistola, que foram 
apreendidos (foto). PÁG 11
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Dois presos
no Engenho
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MOBILIZAÇÃO Durante as-
sembleia da categoria, que 
aconteceu na quarta-feira (3), 
servidores da educação mu-
nicipal avaliaram os rumos 
da mobilização contra a reti-
rada de conquistas dos ser-
vidores, por parte do governo 
municipal, além de avaliarem, 
também, a caótica situação 
da educação no município. 

No primeiro momento foi 
realizado esclarecimento em 
relação a todas as ações ju-
diciais em curso, propostas 
pelo Sindicato Estadual dos 
Profissionais da Educação 
(Sepe) na Justiça. Os direto-
res do Sepe enumeraram e 
prestaram esclarecimentos 
aos demais servidores. 

Durante a assembleia foi 
ressaltado o fato de não 
ter havido nenhum acordo 

sobre greve ou qualquer 
outro assunto, entre Sepe 
e governo, tendo cabido ao 
sindicato assistir como par-
te interessada a audiência 
realizada pela Justiça, entre 
Ministério Público e gover-
no municipal, tendo sido, 
assim, ouvinte/testemunha.

Outro ponto foi a orienta-
ção do sindicato em relação 
aos servidores que tiveram 
vencimentos descontados 
em dias de greve. Ficou de-
finido que estes trabalhado-
res afetados devem entregar 
cópias de seus contrache-
ques no Sepe Itaguaí para 
iniciar as medidas cabíveis.

DELIBERAÇÕES
No segundo momento do 

encontro, o grupo consi-
derou mantida deliberação 

anterior de somente nego-
ciar qualquer reposição de 
aulas, depois de realizado 
pagamento integral dos sa-
lários e vencimentos refe-
rentes ao mês de dezembro 
de 2016, para todos os ser-
vidores da educação.

A categoria deliberou tam-
bém pelo acompanhamento 
em massa das sessões na 
câmara, por todos os servido-
res da educação, como forma 
de pressionar os vereadores a 
não aprovarem nenhum proje-
to de lei do governo que pre-
tenda a retirada de direitos e 
cobrança aos parlamentares, 
para que cumpram a obriga-
ção de representar a categoria.

A próxima assembleia do 
Sepe está marcada para o 
dia 5 de junho, às 17h, em 
local a ser divulgado.

Servidores da educação mantém 
estado de greve em Itaguaí
No encontro foram feitos esclarecimentos e planejamento de atividades para os próximos dias

PROFISSIONAIS DA educação, em mais uma assembleia, deliberam ações da categoria
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BENEFÍCIO Moradores de 
Mangaratiba acima de 
65 anos tem mais uma 
garantia no transporte pú-
blico. A Secretaria de As-
sistência Social e Direitos 
Humanos de Mangaratiba 
realizou na quinta-feira (4), 
o cadastramento, desblo-
queio e a entrega do car-
tão Vale do Idoso. Aproxi-
madamente 180 pessoas 
foram atendidas durante 
todo o dia. Cerca de 90 
idosos se cadastraram e já 
vão poder buscar o cartão 
no próximo encontro.

O benefício agradou 
Francisco Verdino, de 75 
anos, que veio retirar o 
seu cartão e fez planos 
para aproveitar a melhor 
idade. “Estou muito satis-

feito. Já trabalhei muito e 
agora vou aproveitar com 
o meu cartão. Quem sabe 
fazer uma viagem para 
o Nordeste?” brincou o 
Idoso. “A melhor coisa do 
mundo é a gente ser feliz”, 
concluiu seu Francisco.

Pessoas a partir de 65 
anos podem comparecer 
para se cadastrar ou retirar o 
benefício munidos de iden-
tidade, CPF e comprovante 
de residência. O atendi-
mento acontece na primeira 
quinta-feira de cada mês 
na secretaria responsável. 
O próximo encontro está 
previsto, excepcionalmen-
te, para o dia 8 de junho. 
A sede fica na Rua Coronel 
Moreira da Silva, Nº91 – 
centro de Mangaratiba.

CALENDÁRIO Com 65% 
das obras concluídas, o 
complexo naval de Itaguaí 
já prevê para meados de 
2018 o lançamento da pri-
meira embarcação do Pro-
grama de Desenvolvimento 
de Submarino (Prosub), 
projeto que o Ministério da 
Defesa está implantando na 
cidade com o objetivo de 
proteger o patrimônio na-
tural da chamada Amazônia 
Azul, que se estende por 
uma área de 3,5 milhões de 
quilômetros quadrados. O 
projeto é estratégico porque 
o Brasil pleiteia na Organi-
zação das Nações Unidas a 
ampliação dessas frontei-
ras para os limites da Pla-
taforma Continental, o que 
deve elevar a área marítima 
para cerca de 4,5 milhões 
de quilômetros quadrados, 
o que equivale à metade do 
território terrestre brasileiro.

Citada pelo site Portos & 
Navios, a autoridade maríti-
ma informou que os esfor-
ços em Itaguaí estão con-
centrados para lançamento 
ao mar, em julho de 2018, do 
S. Riachuelo, o primeiro sub-

Mangaratiba cadastra 
idosos no RioCard

IDOSOS já vão poder buscar o cartão no próximo encontro

FOTO BÁRBARA COSTA/PMM

Complexo naval de Itaguaí tem 
65% das obras concluídas

marino de um total de quatro 
unidades convencionais e um 
de propulsão nuclear, do Pro-
sub. Ainda segundo o site, a 
Marinha informou também 
que os cortes orçamentários 
de 2015 reduziram o ritmo 
das obras do estaleiro de 
manutenção e da base naval. 
Para não causar impacto ao 
processo de construção dos 
submarinos de propulsão 
diesel-elétrica, as obras do 
estaleiro de construção e do 

elevador de navios ganharam 
prioridade no projeto.

A ideia do Prosub é a de 
garantir a soberania brasilei-
ra no mar sob os domínios 
do Brasil por meio da expan-
são de sua força naval e do 
desenvolvimento da indús-
tria da defesa. O Ministério 
da Defesa informa que a 
Estratégia Nacional de Defe-
sa, lançada em 2008, esta-
beleceu que o Brasil tivesse 
força naval de envergadura, 

incluindo submarinos com 
propulsão nuclear. Neste 
mesmo ano, foi firmado 
um acordo de transferência 
de tecnologia entre Brasil e 
França. O programa vai via-
bilizar a produção de quatro 
submarinos convencionais, 
que se somarão à frota de 
cinco submarinos já exis-
tentes. E culminará na fabri-
cação do primeiro submari-
no brasileiro com propulsão 
nuclear.
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AS OBRAS do estaleiro de construção e do elevador de navios ganharam prioridade no Prosub


