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O Detran-RJ informa que, 
a partir de hoje, uma nova 
empresa assumirá os serviços 
de Habilitação do Departa-
mento, após a saída da Prol, 
efetuada no último dia 4, 
domingo. Além disso, o órgão 
esclarece que na próxima 
segunda-feira, dia 13, nova 
empresa assumirá os serviços 
da Diretoria de Veículos, tam-
bém após a saída da Prol, que 
ocorrerá no próximo dia 11. 
Com as novas contratações, 
na sequência, haverá a efetiva 
normalização dos serviços.

O Detran mantém sua 
atenção para minimizar os 
impactos das paralisações 
junto aos usuários e lem-
bra que os procedimentos 
contratuais com empresas 
terceirizadas precisam ser 
seguidos à risca em benefí-
cio da própria população. O 
Detran reforça que quem se 
sentir prejudicado poderá 
protocolar processo junto ao 
órgão apresentando as com-
provações necessárias às suas 
reivindicações.

Detran Presente - O mutirão 
Detran Presente continuará 

acontecendo para minimizar 
os impactos da paralisação 
de funcionários terceir i-
zados. Amanhã, o Detran 
Presente estará em Nova 
Iguaçu, na Baixada Flumi-
nense. No dia 10 (sexta), a 
estrutura itinerante do órgão 
será montada na cidade de 
Campos dos Goytacazes. Na 

próxima segunda-feira (13), 
o mutirão voltará ao posto de 
vistoria da Barra da Tijuca. 
Confira a relação com todos 
os endereços abaixo.

Outra ação do Detran-RJ 
para minimizar o impacto 
das paralisações foi a am-
pliação dos prazos de vistoria 
dos automóveis com placas 

com finais 8 e 9. A partir de 
agora, os veículos com a placa 
terminando com o número 8 
poderão ser submetidos à ins-
peção anual obrigatória até o 
dia 30 de novembro e os com 
final 9, até 31 de dezembro.

Serviços - Durante o evento, 
de acordo com a demanda 

para os serviços prestados 
poderá haver distribuição 
de senhas para atendimen-
to. No Detran Presente os 
cidadãos podem emitir a 
primeira e a segunda via 
da carteira de identidade, 
renovar a Carteira Nacio-
nal de Habilitação, fazer a 
vistoria anual dos veículos, 
emitir o licenciamento anual 
sem vistoria e abrir recursos 
contra multas e processo de 
suspensão. A lista completa 
dos serviços oferecidos está 
no www.detran.rj.gov.br.

Nos mutirões do Detran 
Presente os serviços da Dire-
toria de Registro de Veículos 
só podem ser feitos por quem 
já estava agendado anterior-
mente para postos que estão 
fechados por causa da para-
lisação. A exceção é o serviço 
de Licenciamento Anual – 
vistoria, que pode ser feito 
sem agendamento prévio.

As paralisações, iniciadas 
no último dia 13, estão sendo 
realizadas por funcionários 
terceirizados da empresa 
Prol, mas não afeta todos os 
postos do estado. O Detran 
esclarece que está em dia 

com o pagamento das de-
mais empresas prestadoras 
de serviço. No entanto, no 
momento, uma penalidade 
administrativa impedia que 
os pagamentos para a em-
presa Prol fossem realizados.

Desde o começo das para-
lisações, já foram realizadas 
dez edições do Detran Pre-
sente na capital e no interior. 
Outros dois mutirões já estão 
agendados.

O Detran Presente é um 
mutirão de serviços que per-
corre diferentes cidades do 
Estado do Rio de Janeiro 
com o objetivo de diminuir 
as demandas do cidadão. O 
Detran Presente já passou 
por 20 cidades, em 32 edi-
ções: Petrópolis, Saquarema, 
Duque de Caxias, Três Rios, 
Cabo Frio, Vassouras, Rio de 
Janeiro (São Cristóvão, Com-
plexo da Maré, Francisco Bi-
calho, Aterro do Flamengo e 
Barra da Tijuca), Queimados, 
Campos dos Goytacazes, Rio 
das Ostras, Quissamã, Cara-
pebus, Belford Roxo, Niterói, 
Volta Redonda, Carmo, Sapu-
caia, Resende, Barra Mansa e 
Nova Friburgo. n

 Divulgação

Com as novas contratações, objetivo é a normalização dos serviços que têm sido um transtorno para os usuários

Uma nova empresa assumirá os serviços de Habilitação e da Diretoria de Veículos do Departamento 

Detran troca de prestadora 

A Secreta r ia de Es-
tado de Fazenda do Rio 
de Janeiro quita hoje os 
sa lários de agosto dos 
15.375 servidores ativos, 
aposentados e pensio-
nistas que recebem ven-
cimentos líquidos acima 
de R$ 6.161,00 e a inda 
não receberam os salá-
rios referentes ao mês. 

Com o depósito total no 
valor de R$ 163 milhões, 
o Estado do Rio terá pago 
integralmente a folha de 
agosto para o funciona-
lismo público.

 Os pagamentos desta 
terça-feira vão ocorrer ao 
longo do dia, inclusive 
após o término do expe-
diente bancário.

Estado quita salários de agosto 

Finados: estradas federais do Rio 
têm 64 feridos e quatro mortos 

Rodoviários realizam protesto 
pelas ruas do Centro de Niterói 

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) encerrou a Operação 
Finados nas estradas de acesso 
ao Rio de Janeiro registrando, 
nos cinco dias do feriadão, um 
total de 62 acidentes que resul-
taram em 64 pessoas feridas e 
4 mortes.

Dados preliminares indi-
cam que, entre os dias 1º e 5 de 
novembro, foram fiscalizados 
um total de 6.294 veículos e 
emitidos 3.030 autos de infra-
ção, a maioria por falto do uso 
do cinto de segurança. Foram 
autuados ainda 402 condu-
tores fazendo ultrapassagens 
proibidas, das quais 150, em 
faixas duplas contínuas.

Carolina Ribeiro
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Cerca de 30 rodoviários de 
Niterói realizaram uma ma-
nifestação pelas ruas do Cen-
tro da cidade na manhã de 
ontem. O ato, que teve início 
no Ponto Cem Réis por volta 
das 9h, seguiu em direção ao 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Transporte Rodoviário de 
Passageiros de Niterói e Arraial 
do Cabo (Sintronac), na Rua 
Marechal Deodoro, também 

No período, a Polícia Ro-
doviária Federal recolheu 49 
Carteiras Nacionais de Habi-
litação e apreendeu um total 
de 93 veículos. Vinte e um 
motoristas foram autuados 
por conduzirem crianças sem 
a cadeirinha para menores. 

Acidentes - Segundo as in-
formações divulgadas pela 
Polícia Rodoviária Federal, o 
primeiro dos acidentes en-
volvendo vítimas fatais ocor-
reu logo na madrugada do 
primeiro dia da operação, na 
quarta-feira (1º). Por volta 
das 00h40 um motociclista 
não identificado pela polícia 

no Centro. Os funcionários 
cobravam do órgão uma maior 
representatividade em prol da 
categoria, como “aumento de 
salário digno”.

De acordo com os funcioná-
rios, que preferem não se iden-
tificar por medo de represálias, 
o sindicato não informa sobre 
as assembleias realizadas e, 
por conta disso, a categoria não 
participa das decisões. Outra re-
clamação se deu pela mudança 
nas datas-bases, que é o mês 
específico para o aumento dos 

caiu de sua moto, na altura do 
quilômetro 296 (km 296) da 
BR-101. O condutor chegou 
a ser levado com vida para o 
Hospital Desembargador Leal 
Júnior, em estado grave, mas 
não resistiu aos ferimentos e 
faleceu.

Nas primeiras horas da 
manhã da quinta-feira de 
finados (2) o motoristas de 
um veículo Ford Focus, com 
placa de Juiz de Fora (MG) 
perdeu a direção e colidiu com 
um “objeto fixo”. O acidente 
aconteceu no km 70, da BR-
040, próximo ao município de 
Petrópolis. O acidente resultou 
em uma pessoa morta, uma 

salários. Ainda de acordo com 
os funcionários, em recente as-
sembleia, ficou decidido, contra 
a vontade dos funcionários, que 
a classe receberia um aumento 
salarial de 3%.

Segundo o Sintronac, todas 
as assembleias feitas pelo ór-
gão são divulgadas à imprensa 
e no site oficial do sindicato. 
Além disso, informaram que a 
mudança na data-base, de ju-
nho para novembro, foi decidi-
da em assembleia no ano pas-
sado. O motivo para a alteração 

ferida gravemente e duas com 
ferimentos leves.

No dia seguinte, sexta-
-feira (3), por volta das 7h, 
uma colisão entre um Agile 
da GM e uma Van, com placas 
de Duque de Caxias e Magé, 
municípios do RJ colidirem 
frontalmente. No acidente, 12 
pessoas saíram feridas leve-
mente e uma em estado grave.

Os outros dois acidentes 
com vítimas fatais ocorreram 
no último sábado (4). Por volta 
das 20h um ciclista de 38 anos 
foi atropelado na altura do km 
264 da BR-101, altura de Rio 
Bonito e não resistiu vindo a 
falecer.n

seria por conta da proximidade 
com o final do ano, quando as 
empresas já teriam o balanço 
em relação ao aumento das 
tarifas de ônibus.

Quanto ao aumento de 
salário, o sindicato disse que o 
sistema rodoviário vem sofren-
do uma crise no Estado. Assim, 
para que não haja demissões 
em massa e os funcionários 
consigam manter seus bene-
fícios, o aumento de 3% foi 
proposto pelas empresas de 
ônibus. n

Durante cinco dias de operação, PRF registra 62 acidentes nas rodovias 

Trabalhadores reivindicavam o aumento salarial de 3% para a categoria 

Rio soma 116 PMs 
mortos em 2017 
Chega a 116 o número de 
policiais militares assassi-
nados desde o início do ano 
no estado do Rio de Janei-
ro. O 2º sargento Wendel 
do Nascimento Mescolin, 
de 44 anos, morreu ontem 
pela manhã, em  confron-
to com homens armados 
em Honór io Gu rgel, na 
zona norte da capital flu-
minense. Ele passou por 
cirurgia no Hospital Carlos 
Chagas, mas não resistiu 
aos ferimentos. 

Segundo a Polícia Mi-
litar (PM), na madrugada 
desta segunda-feira agentes 
do 9º BPM (Rocha Miran-
da) iniciaram operação na 
comunidade da Mundial, 
em Honório Gurgel, após 
receberem informações 
sobre um confronto entre 
criminosos rivais. No iní-
cio da ação, um homem foi 
morto em confronto com os 
policiais na Rua Dr. Aeroli-
no de Abreu. Com ele foram 
apreendidos uma pistola 
9mm, uma granada e um 
rádio transmissor.

De acordo com a corpo-
ração, por volta das 7h30, 
uma equipe de policiais 
que realizava o vasculha-
mento da área entrou em 
confronto com criminosos 
armados. Segundo a PM, 
o homem que atingiu o 
policial foi morto no local 
e com ele foi apreendido 
um fuzil AK-47 e material 
entorpecente ainda não 
contabilizado. Dois crimi-
nosos foram presos.

A perícia da Delegacia 
de Homicídios (DH) foi 
acionada para o local da 
ocorrência. A operação 
está em andamento e será 
registrada pela Delegacia 
de Homicídios.  n 

Wendel do 
Nascimento 
morreu em 
confronto com 
bandidos em 
Honório Gurgel 


