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Recife, quinta-feira, 20/02 /2020
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Vida Urbana

Rodoviários não descartam
parar durante o carnaval

[CURTAS
BLOCO
INALDO LINS/PCR
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Categoria aprovou continuidade de atos e protestos. Principal queixa é a demissão de cobradores e a dupla função de motoristas
ROSALIA VASCONCELOS/DP
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O bloco Me Segura
Senão Eu Caio desfilou
ontem na Torre. Com
apoio da Secretaria de
Desenvolvimento Social,
Juventude, Políticas
sobre Drogas e Direitos
Humanos do Recife, o
bloco propõe a inclusão
na folia. Marcaram
presença o gerente da
Pessoa com Deficiência,
Paulo Fernando, e o
casal real da Pessoa
com Deficiência do
carnaval, Caio Antônio
Rocha e Zemily Santos.

Rodoviários se reuniram em duas assembleias ontem, na sede do sindicato

TOP DRAG
da oposição dos rodoviários.
Atualmente, na RMR, existem dois projetos de lei que
versam sobre a proibição da
dupla função dos motoristas. O PL municipal, que está sendo discutido na Câmara de Vereadores do Recife, é
de autoria do vereador Ivan
Moraes Filho. Já o estadual
foi apresentado pelo mandato coletivo Juntas.
De acordo com Aldo, a tentativa de negociação ocorre
desde o ano passado, quan-

do as paralisações se intensificaram devido ao registro de demissão dos funcionários. “Nossa última paralisação aconteceu no dia
5 de dezembro de 2019. O
governador pediu uma trégua até o dia 30 de janeiro,
nós demos. Apesar deste fato, disseram que o que nós
falamos sobre dupla função
dos motoristas e a demissão
dos cobradores não constavam em documentos do governo”, explicou.

RELEMBRE
Uma série de manifestações
foram realizadas pelo rodoviários da Região Metropolitana no segundo semestre de
2019, em locais como o Terminal Integrado do Xambá, no
Centro do Recife, no bairro
da Torre e no Ibura, em que
o pedido principal era pelo
fim das demissões em massa dos cobradores de ônibus.
O primeiro protesto aconteceu no dia 30 de outubro e o
último, no dia 5 de dezembro.
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MURIBECA

Acordo para mais
de mil famílias
A Prefeitura de Jaboatão dos
No entanto, a Prefeitura
Guararapes, a Justiça Federal, do Jaboatão interveio em fao Ministério Público Federal vor dos moradores e a juíza
e a Caixa Econômica chega- federal Nilcéa Maria Barbosa
ram a um acordo para man- Maggi acolheu os argumentos
ter as morasobre as condias de mais
sequências
Anderson
de mil famído problema
Ferreira ,
prefeito de
lias que resisocial. Além
Jaboatão
dem em tordas residênno do Conjun- “Procuramos a Justiça,
cias, também
to Muribeca. o MPF e a Caixa, e
serão mantiHá mais de todos entenderam a
das a sede
30 anos, par- questão social. Vencemos
do Cent ro
te do terreno mais uma etapa”
de Saúde Alpertencente à
ternativa de
Caixa foi ocupada e, devido à Muribeca (Cesam) e a Primeidecisão da Justiça de demolir ra Igreja Batista Centenário.
o conjunto que havia sido deOntem, o prefeito Andersocupado, essas residências son Ferreira recebeu repretambém seriam demolidas.
sentantes dos moradores, em
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m duas assembleias rea- que cada ônibus da Região
lizadas na manhã e na Metropolitana do Recife só
tarde de ontem, os ro- possa circular com motorista
doviários deliberaram, por e cobrador. O sindicato vai esunanimidade, pela continui- perar a resposta do governadade de atos, protestos, para- dor até amanhã (hoje). Caso
lisações e uma possível greve ela não venha, nós poderemos
nos próximos dias, caso o go- realizar protestos no início e
verno do estado e as empresas no meio do carnaval”, promede ônibus não atendam algu- teu o representante da opomas demandas da categoria. sição dos rodoviários, Aldo
A principal queixa é em rela- Lima. Ele também quer que
ção à dupla função dos moto- Paulo Câmara receba pessoalristas de ônimente a catebus, acumulagoria hoje. As
da desde que “Vamos esperar
assembleias
os cobradores a resposta do
foram realiforam supri- governador até
zadas na semidos de alde do Sindicaamanhã
(hoje).
Caso
gumas linhas
to dos Rodoque rodam na não venha, podemos
viários de PerRegião Metro- realizar protestos”
nambuco, em
politana do
Santo Amaro,
Recife. A ca- Aldo Lima,
área central
tegoria tam- da oposição dos rodoviários
do Recife.
bém fez encaDurante o
minhamentos sobre a demis- encontro, a categoria tamsão dos cobradores e fiscais, a bém decidiu enviar uma carmudança no estatuto do sin- ta aberta ao prefeito do Recidicato, a campanha salarial e fe, Geraldo Julio. “Nós quereas supostas perseguições que mos que ele cumpra com sua
têm acontecido na categoria. palavra e se coloque contra a
“Nós vamos enviar ao go- dupla função dos motoristas.
vernador Paulo Câmara e ao Que apoie e coloque a bancada
consórcio Grande Recife a exi- do governo para votar o progência de que na próxima li- jeto de lei que tramita na Câcitação do transporte tenha mara dos Vereadores sobre o
uma cláusula que assegure tema”, disse o representante

Inclusão
e folia no
Me Segura

Calendário
contra a
LGBTfobia
Para homenagear o
cenário cultural LGBT e
reforçar ações contra a
LGBTfobia durante o
carnaval do Recife 2020,
a Prefeitura do Recife
lançará hoje o
calendário anual Top
Drag Pernambuco. O
produto apresenta 12
personagens drag
queens de destaque no
município. O evento será
às 18h, na Quinta da
Diversidade, no polo da
Rua da Moeda.

CLIMA
Conjunto residencial foi desocupado, mas ainda há moradores em seu entorno
seu gabinete, para informar a
decisão judicial. Ele ressaltou
que o acordo foi possível porque a Caixa acatou a sugestão
de reduzir a área total do terreno do qual tem posse. Com
a demolição das 69 unidades
do Conjunto Muribeca e das
moradias que haviam no local, o terreno será repassado
para o município, conforme
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decisão da Justiça Federal.
Após receber repasse da
área, a Prefeitura do Jaboatão dará início à regularização fundiária dos imóveis para as mais de mil famílias agora beneficiadas. “Quem residia nas edículas hoje está
com casa própria no Residencial Fazenda Suassuma, mas
essas mais de mil famílias fi-

cariam sem teto. Procuramos
a Justiça, o Ministério Público e a Caixa, e todos entenderam a questão social. Vencemos mais uma etapa. Agora estamos tranquilizando todas essas pessoas de que continuarão com as suas casas e
que receberão o título de posse definitivo”, disse o prefeito
Anderson Ferreira.

Alerta
de chuva
no Recife
A Apac emitiu alerta
para a possibilidade de
chuvas moderadas a
fortes no Recife. A
previsão foi divulgada às
17h de ontem e vale por
24 horas. A Defesa Civil
do Recife tem plantão,
podendo ser acionada
pelo 0800-081-3400.
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