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DÍVIDAS AMBIENTAIS

O
Ministério Público cum-
priu, nesta quarta-fei-
ra, mandado de busca
e apreensão de bens

em uma residência do ex-joga-
dor Ronaldinho Gaúcho, no bair-
ro Cavalhada, em Porto Alegre.
Foram recolhidos três veículos e
uma obra de arte. As duas BMW
e a Mercedes-Benz foram avalia-
das, preliminarmente, em R$
200 mil. Já o quadro, do pintor
André Berardo, pode valer 20
mil dólares. Também foram arro-
lados bens com valor econômico
como televisores, mesas de
snooker e pebolim, por exemplo.

A Promotoria de Meio Am-
biente da Capital coordenou a
ação. A ofensiva teve como obje-
tivo reaver valores da família As-
sis Moreira, uma vez que o em-
presário Roberto de Assis Morei-
ra, irmão do craque, e um arqui-
teto foram condenados por cri-
mes ambientais cometidos em
2006, quando o Instituto Ronaldi-
nho Gaúcho e o Centro Ronaldi-
nho Gaúcho começaram a funcio-

nar na avenida Edgar Pires de
Castro, no bairro Belém Velho. O
valor corrigido das multas não
foi divulgado.

Na implantação dos parques
esportivos, os réus, que também
respondem a processo criminal,
promoveram cortes de mata nati-
va, drenagens e movimentação
de terras sem licença ambiental.
A Promotoria de Defesa do Meio
Ambiente da Capital denunciou
os condenados. Na manhã de on-
tem, a força tarefa do MP cum-
priu o mandado de busca, avali-
zado pela Justiça da Capital. “Fo-
mos cumprir mandado de busca
e apreensão de veículos e objetos

de luxo, autorizado pelo juiz da
1ª Vara Cível da Restinga, tendo
em vista a dívida vultosa do se-
nhor Roberto de Assis Moreira e
do Instituto Ronaldinho Gaúcho”,
disse a promotora do Meio Am-
biente da Capital, Ana Marche-
san. Em função da dívida, que gi-
ra em torno de R$ 8,5 milhões, a
1ª Câmara Cível do TJRS deter-
minou a apreensão dos passapor-
tes de Ronaldinho Gaúcho e As-
sis. Ambos, porém, seguem via-
jando pelo exterior por possuir,
também, passaporte espanhol. A
reportagem ainda não conseguiu
contato com a defesa da família
Assis Moreira.
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Força Tarefa cumpriu o mandado ontem pela manhã na residência

A importância da prevenção
dos acidentes e das doenças do
trabalho foram temas debatidos
ontem no seminário de encerra-
mento da Campanha Nacional de
Prevenção de Acidentes do Traba-
lho (Canpat) 2018. A atividade reu-
niu servidores da Justiça do Tra-
balho, Ministério Público do Tra-
balho (MPT), Ministério do Traba-
lho e engenheiros civis e técnicos
de segurança na Escola Judicial
do TRT4, na Capital.

O auditor fiscal do trabalho
Marcelo Naegele, do Ministério do
Trabalho, disse que a iniciativa ob-
jetivou divulgar a cultura de pre-
venção dos acidentes de trabalho
e a melhoria nas condições de saú-
de e segurança do trabalho. Além
das vidas, as perdas decorrentes
de acidentes e doenças do traba-
lho são estimadas pela Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OI-
T) em 4% do PIB, o que ultrapassa
R$ 200 bilhões ao ano no Brasil.

A programação contou com pa-
lestras sobre trabalho em altura,
com o auditor fiscal aposentado Mi-
guel Branchtein, e sobre avaliação
e prevenção de riscos ocupacio-
nais, com a engenheira civil Bereni-
ce Goelzer. A OIT estima a ocorrên-
cia, por ano, de 2,34 milhões de
mortes relacionadas ao trabalho no
mundo, sendo 2,02 milhões decor-
rentes de doenças ocupacionais. No
Brasil, os dados são inconsistentes
devido à subnotificação de casos.

MP obteve o bloqueio de bens para a restauração da fachada
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A interdição da Casa Azul,
imóvel localizado na esquina
das ruas Riachuelo e Marechal
Floriano, no Centro Histórico,
deverá terminar em breve. O Mi-
nistério Público (MP) obteve o
bloqueio de bens para realizar a
restauração da fachada da cons-
trução, hoje com risco de desa-
bamento, porém não há prazo
para o desbloqueio das vias.

O procurador-geral de Porto
Alegre, Nelson Marisco, estima
que a liberação do fluxo possa
acontecer no início de dezem-
bro. “Eles (herdeiros) não se
acertam e muitos querem se li-
vrar do imóvel. A sociedade por-
to-alegrense é testemunha do
abandono da Casa Azul”, diz
ele, sobre ação judicial que pede
posse do prédio para o Executi-
vo. Em maio deste ano, a prefei-
tura interrompeu a circulação
de veículos e pedestres nas ime-

diações em razão do que foi de-
terminado em sentença de 2016
proferida em ação civil pública
movida pelo MP contra os pro-
prietários e o município. A pre-
feitura já teve que intervir no
imóvel em 2010, quando foram
empregados R$ 13 mil na execu-
ção de obras emergenciais, e em
2012, quando houve desabamen-
to parcial das lajes e foi necessá-
ria a estabilização das paredes.

O restauro da fachada está
estimado em R$ 1,6 milhão. O
imóvel acumula dívidas de IPTU
e taxa de coleta de lixo que so-
mam R$ 275 mil, em cobrança
judicial. De propriedade dos her-
deiros de Emílio Granata, o imó-
vel foi classificado pela Equipe
do Patrimônio Histórico e Cultu-
ral (Epahc) como Imóvel Inventa-
riado de Estruturação, ou seja,
não pode ser destruído, mutila-
do ou demolido.
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Foram recolhidos 3
veículos de luxo, um
quadro, televisores,
além de mesas de
snooker e pebolim

Seminárioencerra campanhanacional
ACIDENTES DE TRABALHO
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Atividade ocorreu na Escola Judicial do TRT4, em Porto Alegre


