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Crise tira governo da linha
CONTAS EM ATRASO Palácio Guanabara fica sem telefone; prédios públicos
também estão às escuras
Em mais um capítulo da crise financeira que assola o Rio, os telefones do Palácio Guanabara foram cortados.
O serviço foi interrompido na última segundafeira, como antecipou Ancelmo Gois em sua coluna no GLOBO. E,
neste momento, não há luz no fim do túnel para o governo, que tem ainda uma dívida com a Light de R$ 129
milhões. Pelo menos quatro órgãos públicos já estão às escuras.
A maior parte da dívida de energia é correspondente às contas em aberto desde abril do ano passado, de
acordo com a empresa. Há, entretanto, faturas antigas: um débito de R$ 30 milhões referente ao período entre
2003 e 2006, da gestão de Rosinha Garotinho. O total da dívida engloba diferentes unidades do governo,
informou a Light.
Estão sem o fornecimento de energia, desde 27 de março, um prédio da Secretaria de Governo em Nova
Iguaçu, onde funciona uma unidade do Detran, devido a uma dívida de R$ 276.667,22; o Instituto Terras e
Cartografias do Rio, no Centro, por débitos no valor de R$ 176.946,92; a Empresa de Pesquisa Agropecuária, em
Seropédica, com faturas em aberto de R$ 5.099,62; e a Fundação Leão XIII, no Centro, com dívida de R$
307.790,95.
Não há negociação em andamento para o pagamento das dívidas, segundo a Light. A Secretaria de Estado de
Fazenda e Planejamento afirmou, no entanto, que já está sendo feito um acordo com Light para regularizar os
pagamentos pendentes.
Sobre o corte das linhas telefônicas, o governo admitiu o problema. Em nota, a empresa de telefonia
confirmou que “suspendeu o fornecimento de parte das linhas telefônicas e links de dados do governo" devido à
dívida acumulada. Outro problema são os aparelhos de arcondicionado do prédio anexo ao Palácio Guanabara,
que só estão funcionando num andar, segundo nota de Ancelmo Gois. O governo informou que os equipamentos
estão em manutenção.
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