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Associações protetoras de animais fazem
manifesto pela volta das castrações em Poços

Estudantes com Fies
podem suspender

pagamentos até o fim da
pandemia

Prefeito de Andradas testa
positivo para Covid-19

Caldense inscreve mais
três jogadores para a

disputa da Série D

Governo abrirá mais 2 mil
vagas para a PRF, diz

Bolsonaro

Suspeitos de roubo em
padaria são presos em

Poços
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NOTÍCIA

Caldense inscreve mais três jogadores para a disputa da
Série D

VERSÍCULO DO DIA
Muita paz têm os que amam a tua

lei, e para eles não há tropeço.

Salmos 119:165

Integrantes da Caldense que testaram positivo para COVID-19
estarão liberados para o jogo de sábado
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NOTÍCIA

Assessoria da Caldense*

Dia Nacional do Trânsito

Previsão do
tempo

Datas Comemorativas e
fatos históricos

A Caldense inscreveu mais
três atletas da parceria com o
grupo de empresários
paulistas para a disputa da
Série D do Campeonato
Brasileiro 2020. Os atletas
estavam treinando com o
elenco alviverde desde o início
da preparação para a
competição nacional. São
eles: o lateral-direito Léo
Queiroz, o meio-campista
Nathan Gabriel e o atacante
Igor Gomes. O clube agora
aguarda a publicação do nome
dos três jogadores no BID para
que eles possam ficar à
disposição para jogos.

Confira a ficha técnica de
cada um dos atletas:

Léo Queiroz
Nome completo: Leonardo

Queiroz Rozario
Posição: lateral-direito
Nascimento: 21/10/2002

Assessoria da Caldense*

Às vésperas do confronto
contra o Brasiliense no final
de semana, a Caldense
tomou conhecimento de
que o ito  integrantes da
equ ipe hav iam tes tado
positivo para a COVID-19 e
iriam desfalcar o time na
estreia.

Os at letas João Paulo
(go le iro) , Henr ique Luiz
(zague iro) ,  Henr ique
Caivano (volante), Barbosa
(meio-campis ta) ,  Marco
Dam asceno (a tac an te ),
Antonio Carlos (atacante) e
o técn ico Marcus Paulo
Gr ipp i es tav am
as s in tomát icos,  m as
tiveram de ser colocados
em isolamento. O auxiliar
téc n ico  Guga, c om
sin tomas g r ipa is ,  hav ia
testado positivo na semana
anter ior e já v oltou aos
trabalhos com o grupo.

O protocolo da CBF diz
que quem testa posit ivo
tem de ficar 10 dias em
isolamento a partir da data
de  co le ta  do exame.  A
co le ta  da de legaç ão
alv iverde foi realizada no
dia 16 de setembro, como
o jogo do Verdão contra o
Atlético de Alagoinhas será
no  d ia  26 ,  o  p razo
estipulado será cumprido
até lá e os componentes da
equipe estarão liberados
para o jogo.

Cidade: Campinas-SP
Altura: 1,80
Clubes: Grêmio Osasco
Nathan Gabriel
Nome completo: Nathan

Gabriel Silveira
Posição: Meio-campista
Nascimento: 12/02/

2003
Cidade: Campinas
Altura: 1,73
Clubes: Red Bull

Bragantino
Igor Gomes
Nome completo: Igor

Gomes Costa da Silva
Posição: atacante
Nascimento: 31/08/

1997
Cidade: Natal-RN
Altura: 1,81
Clubes: Corinthians

(base), Santa Cruz, Tupi,
Mamoré, River-PI,
Parnahyba, VOCEM
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Associações protetoras de animais fazem manifesto
pela volta das castrações em Poços

Estudantes com Fies podem suspender pagamentos
até o fim da pandemia

Estudantes que têm
contratos do
Financiamento Estudantil
(Fies) por meio do Banco
do Brasil (BB) ou da Caixa
Econômica Federal
poderão requerer a
suspensão do pagamento
enquanto durar a vigência
do estado de calamidade
pública decretado por
causa da pandemia da
covid-19. A medida vale
para clientes em situação
de inadimplência com seus
contratos, antes do dia 20
de março, data em que foi
aprovado o estado de
calamidade públ ica no
país, pelo Congresso
Nacional. Os estudantes
que estão em situação de
inadimplência também
poderão suspender as
parcelas, desde que as
amortizações devidas até
20 de março sejam de no
máximo 180 dias. As
parcelas em atraso antes
da pandemia não serão
suspensas.

As novas condições
foram atual izadas pela
Resolução nº 39, de 27 de
julho, expedida pelo Fundo
Nacional de
Desenvolvimento da
Educação (FNDE), órgão
do Ministério da Educação
(MEC) que concede
financiamento a
estudantes para a
educação em cursos
superiores de instituições
de ensino particulares. A
resolução anterior já
permitia a suspensão do
financiamento, mas

As Associações de
proteção animal, além de
protetoras independentes
se uniram por meio de um
manifesto para reivindicar
da prefeitura de Poços de
Caldas a cont inuidade
das castrações gratuitas
do Projeto Melhor Amigo,
mesmo sem o microchip
que é implantado no
animal durante a cirurgia
de ester i l i zação.  O
manifesto foi protocolado
na Câmara e na
Prefeitura.

De acordo com as
Associações de julho a
setembro com a
paralisação da entrega de
fichas para as castrações,
notou-se o aumento de
ninhadas de cães e gatos
pelos bairros, assim como
o sofrimento das fêmeas
prenhes e no cio, em uma
si tuação que vai  se
tornando insustentável ,
onerando ainda mais as
pessoas voluntár ias
envolvidas na causa.

De acordo com
estudos, os números são
assustadores:  em seis
anos uma cadela e seus
descendentes podem
gerar até 73 mil filhotes
(Revista Âmbito Jurídico).
Por tanto, é preciso

cont inuidade nas
esterilizações.

As associações
querem que as
autoridades envolvidas
neste projeto municipal
entendam a importância
da cast ração animal ,
único procedimento para
impedi r  a
superpopulação e o
sof r imento desses
animais. Preferimos os
animais castrados sem os
microchips, do que os ver
se reproduzindo sem
controle pelos bairros da
cidade.

Portanto,  rei teram o
pedido de que as
castrações continuem,
mesmo sem a colocação
do microchip. Lembrando
que um animal castrado
não gera filhotes, que não
será largado pelas ruas
posteriormente, deixando
de criar um círculo infinito
de mais abandono e
sof r imento.  A inda,  de
acordo com a experiência
das associações,  um
animal  cast rado
perambula menos e tem
menores chances de
sof rer  acidentes,  ser
envenenado ou se
envolver em brigas pela
disputa de fêmeas.

Finalizam o manifesto
com a recomendação da
Organização Mundial de
Saúde (OMS) sobre a
estratégia para um bom
programa de proteção
animal :  “a vacinação

limitado a quatro parcelas
e autor izado para os
alunos que estivessem em
dia com os pagamentos.
Segundo o FNDE, pouco
mais de 151 mi l
estudantes do Fies
aderiram ao programa de
suspensão do pagamento
das parcelas. Com as
novas regras, cerca de 1,5
milhão de alunos do Fies,
do total de 2,8 milhões que
estão no programa, são
elegíveis para a
suspensão temporária do
pagamento.

As prestações que
forem pausadas serão
incorporadas ao saldo
devedor do financiamento,
nos termos e condições
contratados, incidindo
juros contratuais sobre as
parcelas suspensas e não
juros de mora, ou multa
por atraso. Os
pagamentos das parcelas
de amort ização e das
demais obr igações
financeiras com o Fies
devem ser retomados a
partir do mês seguinte ao
término da suspensão. De
acordo com o FNDE, a
suspensão vale para os
pagamentos de contratos
em fase de ut il ização,
carência ou amortização.

Banco do Brasil
A adesão ao programa

de suspensão do
pagamento do Fies já está
disponível no Banco do
Brasil, e pode ser feito
diretamente nas agências
bancárias e via aplicativo
do banco na internet, mas

sistemática de cães nas
áreas de risco, o controle
populacional, por meio
da captura e
esteril ização, aliados à
educação para a posse
responsável de animais”.

Assinam esse manifesto
União Movimento Animal

(https://www.facebook.com/
uniaomovimentoanimal)

Movimento nas Patinhas
(https://www.facebook.com/
g r o u p s /

MovimentonasPatinhas)
Só Gatinhos Poços de

Caldas (ht tps: / /
w w w. f a c e b o o k . c o m /
groups/sogatinho)

Anjos de Patas (https:/
/ w w w. f a c e b o o k . c o m /
anjos.patas.7)

neste segundo caso,
apenas a partir da primeira
quinzena de outubro.
Segundo o BB, a
manifestação é feita de
forma simples, sendo
necessária apenas a
concordância do
estudante acerca das
alterações contratuais, no
momento da solicitação da

suspensão. Após a
formalização da proposta,
a suspensão não poderá
ser cancelada.

Para quem optar por
procurar o atendimento
presencial, o BB informa
também que, durante a
pandemia, as agências
atendem em
contingenciamento e

triagem para o acesso às
salas de autoatendimento,
com a autorização de
acesso limitada à
capacidade do espaço
disponível em cada unidade.

Caixa Econômica Federal
Para o estudante que

possui contrato do Fies com
a Caixa Econômica Federal,
a nova regra de suspensão

dos pagamentos ainda
não está disponível, mas
o banco esclarece que ela
será fei ta de forma
retroativa, sem prejuízo
ao beneficiário. O banco
divulgará quando o
serviço estiver disponível,
o que deve ocorrer em
algumas semanas.
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Segundo Bolet im
Epidemiológico divulgado
pela Secretaria Municipal
de Saúde de Poços de
Caldas, nesta quinta, 24
de setembro, são 1180
casos positivos em Poços:
destes, 739 pacientes são
c o n s i d e r a d o s
recuperados, 397 seguem
em isolamento domiciliar,
seis estão em Unidade de
Terapia Intensiva e cinco
em ala ou leito clínico. O
Boletim traz a adição de
14 novos casos,  em
relação a úl t ima
atualização, realizada na
quarta.  São 33 óbi tos
confirmados no município,
em função da Covid-19.

Dentre os 1180 casos
posi t ivos no município,
50,4% se referem a
pacientes do sexo
masculino. A faixa etária
de maior incidência é dos
30 aos 39 anos,  que
corresponde a 23% dos
casos. A taxa de ocupação
de Unidade de Terapia
Intensiva, nesta quinta,
está em 24,54%. De 57

Coronavírus: Boletim
Epidemiológico desta

quinta, 24 de setembro
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Proposta amplia
atividades das bancas de
jornais

Está em tramitação na
Câmara Municipal  um
projeto de lei apresentado
pelo vereador Ricardo
Sabino (PSDB), que se for
aprovada, vai transformar
as bancas de jornais e
revistas da cidade em
v e r d a d e i r o s
e s t a b e l e c i m e n t o s
comerciais. A proposta tem
como just i f icat iva do
vereador, a redução nas
vendas de jornais e
revistas e de impressos em
geral.

Pela proposta do
vereador, que na sessão
ordinár ia de terça-fei ra
solici tou que fosse
aprovada em regime de
urgência, ou seja, duas
votações em sessão única,
permite que além de
jornais e revistas, nas
bancas sejam
comercializados produtos
alimentícios, bebidas não
alcoólicas industrializadas,
materiais de papelaria e
produtos de pequeno porte
em geral. Além disso, os
proprietários das bancas
poderão ainda fazer
prestação de serviços,
desde que não
descodi f iquem sua
atividade principal.

Na sua sugestão ao
executivo, o vereador
solicita que seja alterado o
artigo 193 da Lei 9.166, de
dezembro de 2016 que
permite as bancas a
comercialização apenas de
jornais e revistas.

Como o regime de
urgência foi retirado pelo
autor, o projeto de lei do
vereador tucano deve ser
incluída na pauta da
próxima sessão ordinária.

Governo autoriza aulas
presencias em 218
cidades

O governo de Minas
Gerais,  por meio do
secretário de Estado da
Saúde, Carlos Eduardo
Amaral ,  autor izou em
coletiva de imprensa nesta
quarta- fei ra que 218
cidades que estão na onda
verde do Minas Consciente
podem retomar aulas
presencia is no ensino
básico – que contempla a
educação infant i l ,  a
fundamental  e o Ensino
Médio – a partir do próximo

dia 5. A presença não
será obrigatór ia. São
180 cidades das que
estão habi l i tadas a
retomar o ensino que
aderiram ao programa.

Cidades que estão na
onda amarela do
programa de combate à
pandemia de
coronavírus – que são
578 – podem retomar o
ensino nos níveis de
graduação,  pós-
graduação e cursos
l ivres.   Conforme
Amaral ,  o anúncio
deriva de um protocolo
que está “sendo feito há
mais de três meses”.

“ N o s s a
recomendação é que
seja respeitado o direito
das famíl ias de não
levar as crianças para a
sala de aula”, pontuou o
secretário-geral  do
Estado, Mateus Simões
(Novo).

Poços de Caldas
cont inua na onda
amarela.

Plano Municipal de
Turismo

Faltando apenas três
meses para o final do
governo, foi publicado
na edição de ontem do
diário oficial, aviso de
pregão eletrônico para
contratação de empresa
especial izada em
consultor ia para
elaboração do P lano
Municipal de Turismo
como ferramenta que
e s t a b e l e c e
procedimentos e ações
necessárias para
desenvolvimento da
at iv idade turíst ica
sustentável  no
município.  O edi tal
encontra-se à
disposição dos
interessados no portal
da prefeitura.

Difícil entender este
tipo de contratação não
só pelo pouco tempo
que resta para esta
administração, como
também pelo fato de até
agora não estar fechada
a concessão dos pontos
de passeio, proposta
que segundo o chefe do
executivo,  ao ser
concretizada provocará
uma verdadei ra
“revolução” no setor.

Enquanto a
privatização dos pontos

lei tos,  são 14 lei tos
ocupados, sendo seis por
pacientes confirmados e
residentes em Poços, o
que corresponde a
10,52%. Dois lei tos,
ocupados por pacientes
residentes, considerados
casos suspei tos,
aguardando o
diagnóst ico,  o que
corresponde a 3,50%. E
seis leitos ocupados por
pacientes de out ros
municípios,  o que
corresponde a 10,52% da
ocupação, já que a rede
hospi talar  de Poços
também recebe
pacientes de out ras
local idades.  Nesta
quinta,  são seis
internações, conforme
descr i to na taxa de
ocupação de UTIs: dois
pacientes de Caldas, dois
de Santa Rita de Caldas,
um de Águas Vermelhas
e um de Vargem Grande
do Sul. Lembrando que
estes casos não são
computados nas
estat íst icas locais

referentes aos números
de casos positivos, mas já
estão incluídos na taxa de
ocupação de le i tos de
UTI ,  divulgada
diariamente no Boletim
Epidemiológico. No total
de 57 lei tos de UTI
disponíveis, constam os
10 leitos do Hospital de
Campanha. O Bolet im
contabiliza 18 óbitos de
não residentes. O Boletim
também informa que já
foram real izados no
município,  somando as
redes pública e privada,
15.174 testes e exames.

Informe Estadual
Segundo o Informe

Epidemiológico divulgado
pela Secretaria de Estado
da Saúde de Minas
Gerais,  278.901 são
casos confi rmados.  E
destes, 26.917 estão em
a c o m p a n h a m e n t o ;
245.001 recuperados e
6.983 são óbi tos por
Covid-19 registrados em
Minas.

turísticos não sai do papel
e uma consul tor ia está
sendo contratada para
elaborar um plano para o
setor turístico, os pontos de
passeio continuam
abandonados e o teleférico
paral isado, em
enferrujando por falta de
uso e manutenção.

Tem início a recuperação
da Rodovia do Contorno

Finalmente, e depois de
muita insistência do
deputado Mauro Tramonte
junto ao Governo do
Estado, tiveram início as
obras de recuperação da
Rodovia do Contorno que a
muito tempo estava sem
manutenção, com o asfalto
totalmente deter iorado,
comprometendo inclusive a
segurança dos veículos e
das pessoas que trafegam
pela rodovia que apresenta
grande movimento por se
tratar da principal ligação
entre outras rodovias, entre
elas a que leva ao sul de
Minas e Também para a
cidade de Andradas.

O trabalho está sendo
executado pelo
Departamento Estadual de
Estradas de Rodagem
(DER), responsável pela
manutenção e fiscalização
das rodovias em na região.

Curtas
* A vitória da chapa da

si tuação na eleição de
ontem na Associação
At lét ica Caldense por
maioria absoluta de votos
dos associados que se
dispuseram a participar da
eleição nada mais é que o
reconhecimento do bom
trabalho que vem sendo
real izado pela atual
diretoria.

* A largada para a
sucessão municipal
começa of ic ialmente no
domingo, dia 27, quando
tem início a campanha
elei toral  e a par t ir  daí
começa o horário eleitoral
gratuito no rádio e na
televisão que nesta
eleição, segundo os
especialistas, terá um forte
concorrente que são as
mídias digitais, em especial
o facebook. Até agora os
nove candidatos, que
disputam o comando do
executivo tem atuado com
o freio de mão puxado, com
receio de serem acusados
de campanha antecipada.



D o is  ho m e ns  f o ra m
presos  na  ta rde des ta
q u in ta - fe i r a  ( 2 4 )
s u s p e i t o s  d e  t e re m
roubado uma padaria em
Poços de Caldas (MG).
De acordo com a Polícia
Mi l i ta r,  d u ra n te
pa t ru lh a m e n to  f o i
l o c a l iz a d o  o  p r im e i ro
suspeito, que informou o
endereço onde o outro
se encontrava.

Segundo os militares,
o roubo ocorreu quando
um dos suspeitos entrou
n a  pa d a r ia  c o m  u m
objeto cortante, pegou o

Dirigir alcoolizado aumenta mais de três vezes a
chance de morte
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Suspeitos de roubo em padaria são presos em Poços
de Caldas
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Vítima de estelionato em Poços de Caldas (1)
Em 23 de setembro de 2020, às 09h30min, na cidade de Poços de Caldas/MG,

compareceu ao posto policial a vítima, sexo feminino, maior de idade, a qual relatou
que nesta data, por volta das 09h30min, viu anuncio de empréstimo no site de
relacionamento Facebook e acessou o site "empréstimo pessoal", onde manteve
contato pelo aplicativo WhatsApp, no número (11) 9 6592-5758, com o autor que se
identificou como Felipe Santos, combinando o valor de R$ 5.000,00. A vítima
repassou seus dados pessoais e o autor pediu que ela depositasse R$ 250,00 para
liberação do valor. A vítima disse que não tinha tal valor e foi solicitado que então
depositasse a quantia de R$ 150,00, Caixa Econômica Federal, em nome de João
Paulo G. Vasconcelos, agência 2929, operação 013, conta 00054455-6, o que foi
feito. Cerca de meia hora depois, o autor pediu à vítima depositasse mais R$ 350,00
e a vítima negou o pagamento. O autor a bloqueou o número da vítima no WhatsApp
e ela constatou que se tratava de um golpe. Foi registrado Boletim de Ocorrência
Policial e a vítima orientada.

Vítima de estelionato em Poços de Caldas (2)
Em 23 de setembro de 2020, às 13h17min, na cidade de Poços de Caldas/MG,

compareceu ao posto policial a vítima, sexo feminino, maior de idade, a qual relatou
que na data de 16/09/2020, por voltadas 15h40min, visualizou no site de
relacionamento Instagram um anuncio de vendas de biquínis e entrou em contato
pelo aplicativo WhatsApp (85) 9 8593-6181, negociou a compra e pagou a quantia
total de R$ 415,00 em peças de biquíni. A vítima foi informada que em até dois dias
úteis enviariam o código de rastreio e passado o prazo a vitima entrou em contato
com o número e ninguém lhe respondeu mais. O valor foi depositado no Banco Pan,
agência 0001, conta corrente 009073009-9, em nome de Josivanio Farias Costa,
CPF: 606.199.163-03. Foi registrado Boletim de Ocorrência Policial e a vítima
orientada.

Agência Local de Comunicação Organizacional do 29º BPM

O número de mortes
causadas por acidentes de
trânsito em que há suspeita de
embriaguez chegou a 551 no
estado de São Paulo, no período
de janeiro de 2019 a julho de
2020. O número de óbitos
ocorreu em 10% dos 5.150
acidentes registrados em que há,
pelo menos, um motorista
suspeito de dirigir bêbado.

A taxa geral de mortalidade
em acidentes de trânsito no
estado é de 3%, ou seja, dirigir
sob efeito de álcool aumenta em
mais de três vezes a chance de
morte. Os dados, divulgados hoje
(24), são do programa Respeito
à Vida, da Secretaria de Governo
do Estado de São Paulo.

O levantamento abrange os
acidentes de trânsito registrados
pela Polícia Militar com infrações
aos artigos 306 e 307 do Código
de Trânsito Brasileiro (CTB), que
referem-se a dirigir sob a

influência de álcool e recusar-se
a fazer o teste do bafômetro.

“A embriaguez no volante é
um problema sério, que triplica
os riscos e coloca muitas vidas
em jogo. Ampliaremos nossos
esforços no sentido de levar
ainda mais informação e
conscientização para a
população. Só a mudança
efetiva de comportamento pode
mudar esse cenário", afirma o
diretor-presidente do Detran de
São Paulo, Ernesto Mascellani
Neto.

O levantamento mostra ainda
que, de janeiro de 2019 a julho
de 2020, houve mais registros
de mortes causadas por
acidentes de trânsito nas vias
municipais (275) do que nas
rodovias (267). A maioria das
vítimas fatais são os jovens de
18 a 24 anos (55%), seguidos
pelo público entre 50 e 59 anos
(19%).

d in he i r o  do  c a ixa  d o
estabelecimento e fugiu.

O pr ime iro  s uspei to
fo i  loc a l izado  qu ando
policiais abordariam um
homem que andava por
tr ilhos no bairro Santa
Emília e correu quando
v iu  a  v ia tu ra  po l ic ia l .
Quando iria atrás dele,
o u t ra  e q u ip e  d a  P M
informou aos m ili ta res
s o b re  o  r o u bo  n a
padaria, sendo que as
c a r ac t e r í s t i c a s  e ra m
semelhan tes  ao  rapaz
q u e  a n d a v a  pe lo s
trilhos.

Foi então que as duas
e q u ipe s  c o n s e gu i ra m
encontrar no o suspeito na
Alameda Nova Esperança.
De acordo com a PM, ele
disse que havia entregado
o d inhe iro ,  a  b lusa que
usava e as chaves para
outra pessoa.

A Polícia Militar foi até
o endereço informado por
e le ,  o nd e  f o ra m
encontrados os materiais
e o outro suspeito. Eles
receberam voz de prisão
e m  f la g ra n t e  e  fo ra m
conduzidos à Delegacia da
Polícia Civ il.
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Governo abrirá mais 2 mil vagas para a PRF, diz
Bolsonaro

O prefeito Andradas (MG),
Rodrigo Aparecido Lopes
(DEM), testou positivo para
Covid-19. O exame do tipo PCR
foi realizado em um laboratório
particular de Andradas na
segunda-feira (21) e, nesta
quarta (23), o prefeito divulgou o
resultado.

Lopes afirma que sentiu dores
no corpo e febre no último dia
16, durante a noite. Ele se
manteve em isolamento
domiciliar e monitoramento
médico desce então. Agora, está
com sintomas leves da doença.

No relato publicado em uma
rede social, o prefeito contou que
esteve com o avô, internado na
Santa Casa de Andradas desde
o dia 2 de setembro. Feito o
exame PCR, que deu negativo,
o prefeito e outros familiares se
revezavam no
acompanhamento ao idoso.

Na última segunda-feira, o
avô faleceu e, em novo teste
rápido, testou positivo. Agora, os
familiares aguaram a
contraprova do exame.

Rodrigo segue medicado,
com sintomas leves e em
isolamento domiciliar.

Prefeito de Andradas, Rodrigo Lopes, testa positivo
para Covid-19

O presidente Jair
Bolsonaro afirmou hoje (24)
que mais 2 mil vagas para a
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) devem ser abertas
entre o final deste ano e o
início do ano que vem. O
presidente participou de
uma solenidade de
inauguração de novas
estruturas e entrega de

equipamentos à
superintendência da PRF
no Rio de Janeiro.

"Já está bastante
avançada a conversa com
a [pasta da] Economia de
modo que 2 mil novas
vagas possam ser abertas
no final deste ano ou
começo do ano que vem.
Isso é sangue novo na

PRF, isso é meios para que
vocês possam melhor
trabalhar e ajudar no tocante
à segurança pública em
nosso país", disse Bolsonaro.

No ano passado, o governo
empossou mais de 1,5 mil
novos servidores na PRF. Em
seu discurso, o presidente
elogiou a corporação que,
segundo ele, tem
desenvolv ido um trabalho
cada vez melhor.

"A nossa Polícia Rodoviária
Federal realmente nos
orgulha a todos. As suas
operações são cada vez mais
minuciosamente preparadas
e os meios, aos poucos, vão
chegando, de modo que o
próprio PRF se orgulha de ter
uma polícia preparada dessa
maneira".

Resultado
De acordo com o diretor-

geral da PRF, Eduardo Aggio,
o resultado de operações de
combate ao tráfico têm
crescido no último período.
"De janeiro até hoje, nós
apreendemos mais de 22 mil
toneladas de cocaína, mais
de 538 mil toneladas de

maconha. Quantidades
expressivas que foram
apreendidas nas estradas
das divisas e fronteiras de
nosso país. Drogas essas
que deixaram de chegar aos
centro urbanos, bairros e
escolas do nosso país",
afirmou.

Segundo Aggio, a PRF já
efetuou, em 2020, um total
de 35 mil prisões e
conseguiu recuperar cerca
de 6 mil veículos roubados.
Segundo dados oficiais, as
operações da polícia
causaram um impacto de
R$ 3 bilhões na logística do
crime organizado.

Situação política do RJ
Ao lado do governador

em exercício do Rio de
Janeiro, Claudio Castro,
que também participou da
cerimônia na PRF, o
presidente Jair Bolsonaro
fez uma menção indireta à
situação política do estado,
falando da necessidade de
uma "nova política". Ontem
(23), a Assembleia
Legis lativa do Rio de
Janeiro (Alerj) aprovou de
forma unânime, por 69
votos a favor e nenhum
contra, o relatório que pede
o impeachment do
governador afastado

Wilson Witzel.
"Juntamente com a

Assembleia Legislativa e o
nosso jovem governador
[Claudio Castro], vamos
buscar uma maneira de tirar
o Rio de Janeiro da situação
difíc il que se encontra.
Somos, com todo respeito
aos demais, um estado
maravilhoso. E, se Deus
quiser, brevemente, essa
política será deixada para trás
e uma nova política, aos
poucos, surgindo, de modo
que possamos todos nos
orgulhar desse estado
maravilhoso chamado Rio de
Janeiro".


