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MANIFESTANTES
NA MIRA DO MPF

PROJETO MUSICAL
TERÁ R$ 2,2 MI

MAIS RECURSOS
EM CANTAGALO

A redação-móvel do DIA circula pelo
Estado do Rio numa Fiorino da Fiat.

A unidade, que chegou a ter 3 mil trabalhadores, hoje está afundada em dívidas e emprega 50 pessoas

BÚZIOS: CENTRO
DE CAPACITAÇÃO

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) moveu ação civil
pública com pedido de limi-
nar para que União e DNIT
(Departamento Nacional
de Infraestrutura de Trans-
portes) instalem, em seis
meses, uma base de opera-
ção de equipamentos de pe-

sagem de veículos de carga
na BR-101, próximo ao Por-
to de Itaguaí. Segundo o
MPF, a falta de fiscalização
do excesso de peso de cami-
nhões causa graves danos
à rodovia, além de sérios ris-
cos à fluidez do tráfego e à
segurança dos usuários.

DANIEL CASTELO BRANCO

JUSTIÇA DE OLHO EM CARGAS NA BR-101

DIA A DIA

ANGRA DOS REIS PROCESSA AMPLAFábrica de Nova Friburgo
pode virar universidade

PAULO CAPPELLI
paulo.cappelli@odia.com.br

O projeto Música nas Esco-
las, que reúne jovens de Bar-
ra Mansa, terá investimen-
to de R$ 2,2 milhões do Mi-
nistério da Cultura. O mon-
tante é destinado via emen-
da parlamentar ao Orça-
mento da União pela depu-
tada federal Jandira Fegha-
li (PCdoB/RJ).

Prefeitura compra imóvel, construído em 1912, por R$ 14,5 milhões, e pretende
ceder espaço para cursos de nível superior, além de instalar órgãos municipais

A
Prefeitura de Nova
Friburgo depositou
na quarta-feira os
R$ 14,5 milhões refe-

rentes à compra do imóvel
onde funciona uma das
mais antigas fábricas da ci-
dade, a Ypu, fundada em
1912. O valor foi negociado
em um leilão na Justiça do
Trabalho, e a arquitetura do
prédio será preservada. A
área total, de 305 mil metros
quadrados, pode abrigar um
campus de uma universida-
de pública. No entanto, a
maior parte do espaço servi-
rá para, a longo prazo, cen-
tralizar todos os órgãos do
município,que hoje é obriga-
do a alugar prédios em diver-
sos bairros da cidade. Estu-
dos da Secretaria de Fazen-
da indicam que a economia
será de R$ 100 mil por ano.

A Ypu, que leva o nome
do bairro e já chegou a em-
pregar 3 mil pessoas, come-
çou como uma pequena fá-

brica de ligas e suspensórios
e, no seu auge, transformou-
se em uma das principais fa-
bricantes de acessórios (bol-
sas, sapatos e carteiras) de
couro e metal do país. De
acordo com a prefeitura, os
atuais proprietários contraí-
ram dívidas com o municí-
pio, estado e União, e por is-
so, o imóvel teve que ser co-
locado à venda. Hoje a com-
panhia tem cerca de 50 fun-
cionários e aluga parte do es-
paço a terceiros.

“Háváriosanosopatrimô-
nio da Ypu estava à venda e
não tinha compradores. Nós
arrematamos o terreno pela

metade do preço, que já foi
ofertado por R$ 29 milhões.
Vamos tentar agora uma par-
ceriacoma UFF(Universida-
de Federal Fluminense), ce-
der parte do terreno para a
instituição e trazer um cur-
so de Medicina. Também
queremos botar a máquina
pública para funcionar toda
nesse espaço. Será uma tran-
sição gradativa, mas a ideia
é que todos os órgãos funcio-
nem lá, o que reduz custos e
facilita a dinâmica de traba-
lho”, disse o prefeito Rogé-
rio Cabral (PSD).

A verba para a aquisição
da fábrica histórica foi le-

vantada depois de a prefeitu-
ra conseguir, por unanimi-
dade, na Câmara dos Verea-
dores, autorização para ven-
der um imóvel, avaliado em
R$ 6 milhões, ocupado
atualmente pela concessio-
nária Águas de Nova Fribur-
go, em Duas Pedras. Outros
R$ 10 milhões devem ser ob-
tidos em ações da empresa
Energisa, que pertence à
municipalidade. A prefeitu-
ra iniciará as operações na
Bolsa de Valores de São Pau-
lo nos próximos dias.

Será inaugurado hoje, em Ar-
mação dos Búzios, o Centro
de Capacitação Profissionali-
zante (Cecap) em Armação
dos Búzios. Novas turmas se-
rão iniciadas terça-feira, pa-
ra cursos de cuidador de ido-
sos, auxiliar administrativo
e modelista. A aula inaugu-
ral será segunda.

A Prefeitura de Angra dos
Reis, na Costa Verde do Rio,
entrou com uma ação con-
tra a Ampla, concessioná-
ria de energia que abastece
a cidade, para ressarcimen-
to de prejuízos causados
em casos de interrupção no
abastecimento e má presta-

ção de serviços. Segundo o
município, de janeiro a abril
deste ano, 151 consumido-
res já moveram ações con-
tra a empresa, reclamando
do serviço e pedindo indeni-
zações. A Ampla informou,
por sua asessoria, que não
foi notificada da ação.

O Ministério Público Fede-
ral em Campos dos Goyta-
cazes investiga prática de
crime de dano e de crimes
definidos na Lei de Seguran-
ça Nacional por parte de
manifestantes (moradores
e rodoviários) que interdita-
ram a BR-101 em abril.

Cantagalo vai receber R$
14,9 milhões para obras de
saneamentobásico. O convê-
nio foi assinado pelo prefeito
Saulo Gouvea, em Brasília, e
contacomrecursosdasegun-
da fase do Programa de Ace-
leração do Crescimento
(PAC 2), do governo federal.
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