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O Governo do Estado lançou o programa “Rio de Ja-
neiro Turismo Consciente”, que vai auxiliar na retomada 
gradual das atividades turísticas no estado durante a pan-
demia da Covid-19. O selo - elaborado pela Secretaria de 
Turismo, em parceria com a Secretaria de Saúde - orienta 
empresas do setor a adotar em suas rotinas as recomen-
dações sanitárias do Ministério da Saúde e da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS).  Pág. 3

Companhia de Desenvolvimento
O prefeito Dr. Adriano Moreno sancionou a Lei 

3.199, que autoriza a criação da Companhia de Desen-
volvimento do Município de Cabo Frio (CODESCAF). A 
regulamentação foi aprovada pela Câmara de Vereado-
res e foi divulgada no jornal de publicações oficiais do 
governo do último sábado (6).  A CODESCAF é vincula-
da à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico e tem como objetivo promover o fomento de po-
líticas públicas de industrialização e desenvolvimento 
econômico do município e estimular os investimentos 
de infraestrutura produtiva, econômica e social, con-
tribuindo para o crescimento sustentável por meio da 
prospecção de oportunidades de negócios, geração e 
manutenção de empregos e renda.

A Prefeitura de Arraial 
do Cabo informa que o 

Hospital Geral da cidade 
vai ampliar o atendimento 

por meio da triagem, 
instalando uma tenda na 

área externa da unidade. A 
inauguração está prevista 

para o início da próxima 
semana. O município 

possui atualmente um 
dos menores índices 

da covid-19 e a medida 
está sendo adotada para 

atender um possível 
aumento na demanda de 

casos. Pág. 2

Triagem para pacientes com suspeita da 
covid-19 é ampliada em Arraial do Cabo

Diante do sucesso do Festival Delivery de Gas-
tronomia de Rio das Ostras, que está acontecendo 
desde o último dia 30, cresceu a procura de outros 
estabelecimentos interessados em participar. E a Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
publicou a segunda Chamada Pública abrindo espa-
ço para novos participantes. Pág. 2

A Prefeitura de Iguaba Grande deu 
início, na segunda-feira (8), à pavimen-
tação de uma importante via da cida-
de: a Estrada da Capivara, que liga os 
bairros Cidade Nova, Nova Iguaba, Co-
queiros e Sapeatiba Mirim. Serão cerca 
de 2.800 km de pavimentação adquiri-
da com recursos do próprio município. 
O início das obras faz parte das come-
morações dos 25 anos de emancipa-
ção de Iguaba Grande, que foi aberta 
às 9h com hasteamento da bandeira e 
entrega da nova sede da Secretaria de 
Agricultura, Abastecimento e Pesca. 
Em live nas redes sociais do governo, 
o prefeito Vantoil Martins deu o ponta-
pé inicial na pavimentação da Estrada 
da Capivara. “Estamos muito felizes de 
poder começar, na data de hoje, essa 
importante obra. Nossa cidade merece 
ser tratada com atenção e isso é grati-
ficante. Parabéns aos iguabenses”.
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Região Metropolitana
Belford Roxo; Duque de Caxias; Guapimirim;  
Itaboraí; Itaguaí; Japeri; Magé; Mesquita; Nilópo-
lis; Niterói; Nova Iguaçu; Paracambi; Queimados; 
São Gonçalo; São João de Meriti; Seropédi-
ca;Tanguá e Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj).

Norte e Noroeste Fluminense
Aperibé; Bom Jesus do Itabapoana; Cam-
buci; Italva; Itaocara; Itaperuna; Laje do 
Muriaé; Miracema; Natividade; Porciúncu-
la; Santo Antônio de Pádua; São José de 
Ubá; Varre-Sai; Campos dos Goytacazes; 
Carapebus; Cardoso Moreira; Conceição 
de Macabu; Macaé Quissamã; São Fidélis; 
São Francisco de Itabapoana e São João 
da Barra. 

EXPEDIENTE

Região dos Lagos
Araruama; Armação dos Búzios; Arraial do 
Cabo; Cabo Frio; Cachoeiras de Macacu; 
Casimiro de Abreu; Iguaba Grande; Maricá; 
Rio Bonito; Rio das Ostras; São Pedro da 
Aldeia; Saquarema e Silva Jardim.  

Médio Paraíba
Barra do Piraí; Barra Mansa; Itatiaia; Pinheiral; Pi-
raí; Porto Real; Quatis;  Resende; Rio Claro; Rio 
das Flores; Valença e Volta Redonda.  

Região Centro-Sul Fluminense
Areal; Comendador Levy Gasparian; Engen-
heiro Paulo de Frontin; Mendes; Miguel Perei-
ra; Paraíba do Sul; Paty do Alferes; Sapucaia; 
Três Rios; Vassouras; Angra dos Reis; Man-
garatiba e Paraty. 

TELEFONES DE SERVIÇO ÚTEIS

Jorge Ronald

 Renato Fulgoni

 Divulgação

Diante do sucesso do 
Festival Delivery de Gastro-
nomia de Rio das Ostras, 
que está acontecendo des-
de o último dia 30, cresceu 
a procura de outros estabe-
lecimentos interessados em 
participar. E a Secretaria de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo publicou a 
segunda Chamada Pública 
abrindo espaço para novos 
participantes.

A nova Chamada Pú-
blica está publicada na pá-
gina 8 do Jornal Oficial nº 
1185 (https://www.riodasos-
tras.rj.gov.br/wp-content/
uploads/2020/06/1185.pdf) 
e abre oportunidade para 
qualquer pessoa jurídica do 

Interessados têm até terça-feira, 9 de junho, para encaminhar documentação

segmento de gastronomia 
que desenvolva a atividade 
em Rio das Ostras, inclusive 
MEI. Toda documentação – 
Cartão do CNPJ; Contrato 
Social ou documento equi-
valente; Identidade e CPF 
da pessoa responsável pelo 
negócio; Alvará e Ficha Ca-
dastral preenchida – deve 
ser encaminhada até ama-
nhã, 9 de junho, para o en-
dereço de e-mail eventorio-
dasostras2018@gmail.com .

Esta iniciativa da Prefeitura 
de Rio das Ostras tem como 
objetivo incentivar as vendas 
do segmento de gastronomia, 
e assim minimizar os impactos 
da pandemia, principalmente 
nos pequenos negócios, que 

se mantêm fechados por de-
terminação de Decretos Mu-
nicipais para evitar a propa-
gação do Coronavírus.

O Festival Delivery de 
Gastronomia de Rio das Os-
tras vai até dia 30 de junho e 
cada participante deve esco-
lher um item para participar, 
com preços de R$ 20 e R$ 
30 mais a taxa de entrega.  

Mais informações na Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo pelo 
telefone (22) 2771-6425, de 
segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h.

Confira quem já está par-
ticipando no link https://www.
riodasostras.rj.gov.br/festi-
val-delivery/

 Lei Estadual 
institui redução nos 

valores durante 
a pandemia do 

coronavírus
 
Com a publicação da Lei 

Estadual nº 8.864/20, os es-
tudantes, pais e responsá-
veis de alunos matriculados 
em instituições privadas de 
ensino de São Pedro da Al-
deia devem ficar atentos à 
obrigatoriedade da redução 
do valor das mensalidades 
escolares. A nova legislação 
se aplica a todos os esta-
belecimentos educacionais, 
desde o segmento infantil, 
fundamental, médio, técni-
co e profissionalizante até o 
nível superior e pós-gradua-
ção.

Para incentivar a correta 
aplicação da lei em vigor, a 
Coordenadoria Municipal de 
Defesa do Consumidor pro-
duziu um informativo para 
ser distribuído nas escolas 
do município e disponibilizou 
seus canais de atendimento 
digitais para esclarecer dúvi-
das da população.

A redução nos valores 
será aplicada somente aos 
contratos que preveem au-
las na modalidade presen-
cial e terá validade enquanto 
durar o estado de calami-
dade pública causado pela 
pandemia do COVID-19. 
Para obter o desconto no pa-
gamento, o aluno não pode 
estar em atraso superior a 
duas mensalidades desde o 
início da suspensão das ati-
vidades presenciais, consi-
derando apenas o ano letivo 
de 2020.

“Desde a publicação da 
lei não recebemos nenhu-
ma reclamação ou pedido 
de orientação, mas disponi-
bilizamos os nossos canais 
de atendimento para dirimir 
qualquer dúvida e, sobretu-
do, para receber denúncias 
dos estabelecimentos que 
não cumprirem com a lei 
para que possamos adotar 
os procedimentos devidos 
nos termos do Código de 
Defesa do Consumidor”, 
destacou a assessora técni-
ca do Procon de São Pedro 
da Aldeia, Pâmela Monteiro.

 
Abatimento proporcional

 
As escolas com mensa-

lidade que não ultrapassem 
R$ 350 não terão desconto. 
No caso das unidades es-
colares com mensalidade 
acima de R$ 350, deverá 
ser aplicado um desconto de 
30% sobre a quantia que ul-
trapassa a faixa de isenção. 
“O cálculo será o valor da 
mensalidade subtraído pelo 
valor mínimo. Se a men-
salidade custa R$ 750,00, 
o cálculo será 750 – 350 = 
400 / 400 * 30% = 120. Logo, 
750,00 – 120,00 = 630,00. O 

valor da mensalidade com 
desconto legal ficará em 
R$630,00”, exemplificou Pâ-
mela.

No caso de cooperativas, 
associações educacionais, 
fundações e micro e peque-
nas empresas de educação, 
o desconto será de 15% 
para aquelas que cobrem 
mensalidade maior que R$ 
700. O valor da redução 
também será calculado pela 
diferença entre a mensalida-
de e a faixa de isenção (R$ 
350,00).

Quanto às escolas de ho-
rário integral com atividades 
extracurriculares comple-
mentares (incluindo a oferta 
de refeições), o desconto 
a ser aplicado por esses 
serviços deverá ser de, no 
mínimo, 30%. Os estabele-
cimentos de ensino que já 
definiram, com os contratan-
tes, os descontos a serem 
aplicados deverão manter o 
acordado.

 
Mesa de Negociação
 De acordo com a nova 

legislação, os estabeleci-
mentos de ensino privado 
deverão formar Mesa de 
Negociação para cada mo-

dalidade de ensino ou curso 
ofertado, com representação 
paritária de estudantes ou de 
seus responsáveis financei-
ros, profissionais da educa-
ção e proprietários do esta-
belecimento com o objetivo 
de analisar as planilhas de 
receitas e de despesas da 
instituição e definir, por con-
senso, o valor da redução 
a ser implementada, tendo 
como referência os critérios 
dispostos na lei. 

“O acordo celebrado na 
Mesa de Negociação não 
impede que o estabeleci-
mento de ensino particular 
desenvolva tratativas espe-
cíficas com cada estudante 
ou seu responsável financei-
ro, de modo a conceder des-
contos adicionais, além da 
redução implementada com 
base no disposto na Lei”, ex-
plicou Pâmela.

A Lei nº 8.864/20 tam-
bém proíbe o aumento nas 
mensalidades, a suspensão 
de descontos e bolsas de 
estudo em vigor e a demis-
são dos funcionários das 
instituições. Os descontos 
fixados em lei serão cance-
lados a partir do reinício das 
aulas presenciais regulares, 
podendo ser estendidos por 
30 dias, mediante delibera-
ção da Mesa de Negocia-
ção.

Para mais informações, 
os telefones do Procon são 
(22) 2627 6086 e (22) 2321 
0848. Para formalizar uma 
reclamação, o órgão orien-
ta aos consumidores que 
enviem um e-mail para pro-
conspa@hotmail.com. Vale 
lembrar que os atendimen-
tos presenciais na sede do 
Procon seguem suspensos.

Arraial amplia triagem 
para pacientes com 
suspeita da covid-19

A Prefeitura de Arraial do Cabo informa que o Hospital Geral da 
cidade vai ampliar o atendimento por meio da triagem, instalando uma 
tenda na área externa da unidade. A inauguração está prevista para o 
início da próxima semana. O município possui atualmente um dos me-
nores índices da covid-19 e a medida está sendo adotada para atender 
um possível aumento na demanda de casos.

A estrutura terá acomodação para pacientes, seguindo as normas 
do Ministério da Saúde e o objetivo é garantir que pessoas com sinto-
mas mais leves, similares aos do coronavírus, sejam atendidos sem 
precisar acessar o ambiente hospitalar. A área coberta, com proteção 
lateral, será ocupada por enfermeiras que estarão na linha de frente, 
para selecionar os pacientes de acordo com os sintomas.

Atualmente, dentro do hospital, os pacientes com suspeita da 
doença e os outros com as demais comorbidades, não ficam no mesmo 
espaço. Onde antes funcionava a emergência, agora está a área exclu-
siva para pacientes com a covid-19. O setor de urgência foi transferido 
para o antigo ambulatório. As medidas foram tomadas após reunião 
entre o então secretário de Saúde na época, Antônio Carlos de Oliveira 
(Kafuru), a direção do Hospital Geral de Arraial do Cabo e profissionais 
da área.

Para manter o atendimento dos assistidos pelo Centro de Referencia 
Especializado de Assistência Social (CREAS), a equipe está realizando 
busca ativa nos endereços dos usuários, a fim de garantir que os atendi-
mentos não pare nesses tempos de pandemia. A busca consiste em en-
tregar cartas nos endereços dos usuários, informando que o atendimento 
está acontecendo de forma remota e pode ser feito via whatsapp e e-mail. 
Essa nova configuração de trabalho apresenta alguns desafios, de acordo 
com a Coordenadora do CREAS, Sabriny Ferreira, mas a equipe está tra-
balhando para que todos os problemas sejam minimizados.

Ainda de acordo com Sabriny, um dos problemas encontrados para 
dar seguimento ao acompanhamento é a dificuldade em entrar em contato 
com alguns números, já que muitos trocam de telefone com frequência. 

“Por isso, a busca ativa foi um dos instrumentos utilizados pela Assis-
tência Social e pode ser efetivada para diversos fins. Nesse momento de 
pandemia é preciso se reinventar fazendo com que a proteção social es-
pecial chegue para as pessoas, superando uma atuação pautada apenas 
na demanda espontânea”, comentou. 

O trabalho está sendo realizado dessa maneira para resguardar a saú-
de dos usuários e da equipe, e também para garantir o acompanhamento 
e referenciamento dos assistidos.

O CREAS pode ser acionado pelo telefone (22) 99729-3912 ou pelo 
e-mail creas.arraialdocabo@gmail.com . Em casos de urgência, o usuário 
pode procurar pelo CREAS na Rua Oswaldo Cruz, 62, Centro.

CRAS realiza busca ativa para 
manter atendimento aos assistidos 

durante a quarentena
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 Fabio Rossi/Agência O Globo

(Rua atrás das Casas Bahia - Largo Santo Antônio)

O Governo do Estado 
lançou o programa “Rio de 
Janeiro Turismo Conscien-
te”, que vai auxiliar na reto-
mada gradual das atividades 
turísticas no estado durante 
a pandemia da Covid-19. O 
selo - elaborado pela Secre-
taria de Turismo, em parceria 
com a Secretaria de Saúde 
- orienta empresas do setor 
a adotar em suas rotinas as 
recomendações sanitárias 
do Ministério da Saúde e 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

“Publicamos no Diário 
Oficial o decreto que vai revi-
talizar novamente o Turismo 
no Estado do Rio de Janei-
ro. Com o selo, o turista fica 
informado sobre os serviços 
turísticos que estão seguin-
do as regras para evitar a 
propagação do novo corona-
vírus”, ressalta o governador 
Wilson Witzel.

Para integrar o processo 
de retomada do governo, os 
prestadores de serviços tu-
rísticos devem se cadastrar 
no site turismoconscienterj.
com.br para ter acesso ao 
manual “10 Mandamentos 
para o Turismo Conscien-
te”, onde há os critérios para 
obter do selo. Os estabeleci-

sionais das empresas para 
que possam seguir os pro-
tocolos sanitários vigentes 
e a vigilância na saúde dos 
funcionários, através de 
testagens periódicas, são 
outros itens fundamentais a 
serem cumpridos.

Será obrigatório, ainda, 
prestar informações aos 
clientes sobre a importân-
cia das regras que estão 
sendo seguidas; o uso de 
tecnologias que dispensem 
aproximação ou contato fí-
sico; e o controle de qua-
lidade, que determina que 
os empresários terão que 
ficar atentos às regras es-
pecíficas e atualizadas pro-
postas para cada uma das 
atividades exploradas.

“Criamos o selo para 
que todos que gravitem 
em torno desse setor da 
economia possam entrar 
no site e atestar, por auto-
declaração, que vão cum-
prir rigorosamente todos 
os protocolos. Aqueles que 
realizarem esse procedi-
mento vão receber o selo 
informando: ‘eu sou uma 
empresa consciente e es-
tou apto a receber visitan-
tes’”, destaca o secretário 
de Turismo, Otavio Leite.

PARCEIROS
Os critérios necessários 

para a obtenção do selo e a 
logística da certificação foram 
elaborados em parceria com 
a Associação Carioca de Tu-
rismo de Aventura; Associa-
ção Brasileira das Agências 
de Viagens; Associação Bra-
sileira das Empresas Organi-
zadoras de Eventos RJ; As-
sociação Brasileira de Meios 
de Hospedagens RJ; Asso-
ciação Brasileira de Bares e 
Restaurantes RJ; Associação 
Nacional de Transportes Tu-
rísticos; Associação dos Pro-
motores de Eventos do Setor 
de Entretenimento e Afins; 
Federação de Convention & 
Visitors Bureau do Estado do 
RJ; Fórum dos Secretários 
Municipais de Turismo do Es-
tado do RJ; Instituto Estadual 
do Ambiente; Instâncias de 
Governança Regionais RJ; 
Liga Independente dos Guias 
de Turismo/RJ, HOTÉIS RIO; 
Rio Convention & Visitors Bu-
reau; Associação de Cama e 
Café e Albergues do Estado 
do Rio de Janeiro - Rio Host; 
Sindicato de Bares e Res-
taurantes do Rio – SINDRIO; 
Sistema Integrado de Par-
ques e Atrações Turísticas; e 
Sebrae RJ.

mentos interessados devem 
se cadastrar, atestando, 
por autodeclaração, que se 
comprometem a cumprir to-
dos os critérios estipulados.

A ideia é ter disponível, 
no site, informações rápidas 
e diretas para que o público 
consumidor identifique, em 

cada localidade, quais pres-
tadores de serviços turísti-
cos estão, rigorosamente, 
cumprindo as regras impos-
tas.

Entre os critérios para 
obter do selo estão a obri-
gatoriedade do distancia-
mento social de no mínimo 

um metro; uso de equipa-
mentos de proteção indi-
vidual; cumprimento de 
regras de higiene pessoal, 
tanto por parte dos pro-
fissionais quantos pelos 
clientes; e limpeza e hi-
gienização de ambientes. 
A capacitação dos profis-

O presidente da Câmara 
de Paraty, na Costa Verde, 
Valceni Sanica, vem reali-
zando transmissões ao vivo 
no Facebook com temas im-
portantes que precisam ser 
debatidos em conjunto com 
a população paratiense. Na 
última quinta-feira (04) foi 
realizada na página do Fa-
cebook do vereador Valneci 
Sanica a live semanal ‘Aqui 
tem Café no Bulé’, que con-

tou com a presença do vice- 
prefeito, Valdecir Ramiro. 

Como pauta da live se-
manal, o Vereador Sanica 
apresentou inúmeros reque-
rimentos realizados pelos 
vereadores de Paraty, no que 
se refere ao enfretamento 
do coronavírus. Também foi 
debatido com o Decreto Mu-
nicipal nº 55/2020 que versa 
sobre a abertura gradual do 
comércio e processo de rea-

valiação a cada 15 dias. 
Na ocasião, o vice-prefei-

to, Valdecir Ramiro, adian-
tou a criação da central de 
atendimento, cadastramento 
e distribuição de cestas bá-
sicas, que irá dar celeridade 
e modernidade a esse servi-
ço essencial nesse período 
pandêmico, que até presen-
te data já foram distribuídos 
em torno de 10.200 cestas 
básicas. 

O Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ), por 
meio da Força Tarefa de Atuação 
Integrada na Fiscalização das 
Ações Estaduais e Municipais de 
Enfrentamento à Covid-19/MPRJ 
(FTCOVID-19/MPRJ) e da 3ª Pro-
motoria de Justiça de Tutela Co-
letiva de Defesa da Cidadania da 
Capital, e a Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro (DPERJ), 
ajuizaram, neste sábado (06/06), 
ação civil pública de obrigação 
de fazer com pedido de tutela de 
urgência antecipada em caráter 
antecedente em face do Estado do 
Rio de Janeiro. Na ação, o MPRJ 
e a DPERJ requerem a suspensão 
dos efeitos do decreto estadual nº 
47.112, de 05/06, que flexibiliza 
as medidas de isolamento social 
no estado a partir deste sábado, 
até que o Executivo apresente 
em juízo (no prazo de sete dias) 
estudo técnico devidamente em-
basado em evidências científicas e 
em análises sobre as informações 
estratégicas em saúde, vigilância 
sanitária, mobilidade urbana, segu-
rança pública e assistência social, 
levando em consideração a análise 
de dados e peculiaridades econô-
micas, sociais, geográficas, políti-
cas e culturais do Estado.

Entre os pedidos, MPRJ e 
Defensoria requerem que, caso o 
estudo seja desfavorável à flexi-
bilização do isolamento social no 
Estado do Rio de Janeiro, que o 
mesmo seja obrigado a estender 
o isolamento social pelo prazo 
que for recomendado no estudo, 

determinando-se a suspensão das 
mesmas atividades especificadas 
no Decreto nº 47.102/2020, que já 
se encontravam suspensas desde 
o Decreto Estadual nº 46.973 de 
16/03/20. E, caso o estudo seja  
favorável à flexibilização do iso-
lamento social no Estado, que o 
Executivo estadual consolide por 
ato normativo um plano de retoma-
da das atividades, que subsidie e 
confira transparência às decisões 
governamentais, bem como con-
fira transparência – pode suprimir 
isso que ta repetido, previsibilida-
de e normatividade à retomada 
gradual das atividades sócio eco-
nômicas no Estado, em compasso 
com o enfrentamento da pandemia 
do COVID-19, contemplando, de 
acordo com sua discricionariedade 
técnica, uma série de diretrizes tra-
zidas em notas técnicas do próprio 
Executivo estadual.

Neste caso, requer a ACP que 
sejam consideradas, no mínimo, as 
bases de dados, estudos, indicado-
res, componentes de avaliação do 
risco e informações técnicas que o 
fundamentam; a definição de eta-
pas ou fases regionalizadas para 
a flexibilização, os indicadores que 
sustentam cada uma delas, bem 
como os gatilhos e o tempo pre-
visto para seu avanço ou recuo; a 
definição das estratégias, recursos 
e fases para o retorno gradual re-
gionalizado das atividades econô-
micas, sociais, de lazer e cultura, 
bem como limitação adequada das 
reuniões de pessoas em espaços 
públicos, além da regulamentação 

do funcionamento dos serviços 
públicos e atividades essenciais, 
incluindo o transporte intermunici-
pal, prescrevendo-se lotação máxi-
ma excepcional nesses ambientes 
de acordo com a sua essencia-
lidade, impacto e evolução dos 
indicadores de saúde; a previsão 
de estabelecimento de regras de 
segurança sanitária para o retorno 
gradativo das atividades, inclusive 
os critérios de obrigatoriedade e 
sancionamento, bem como a de-
signação de órgão(s) de fiscaliza-
ção, controle e acompanhamento.

E também a previsão de cam-
panhas para o esclarecimento e 
informação transparente à popu-
lação; a previsão de medidas de 
assistência social que amparem a 
população mais vulnerável; a pu-
blicação do estudo científico e do 

Em live, Sanica leva informação aos paratienses

de recomendações. Diante da inér-
cia do Estado (que não respondeu 
às últimas recomendações que lhe 
foram enviadas) e, constatada ine-
quívoca omissão do poder público 
estadual, que fere os direitos fun-
damentais à vida e à saúde, não 
restou outra alternativa que não o 
ajuizamento da ação civil pública. 
Os promotores responsáveis pelo 
caso destacam que a demanda 
tem o objetivo de exigir do Estado 
que cumpra a lei, na linha da atual 
pacífica jurisprudência do Supre-
mo Tribunal Federal, que exige do 
poder público que fundamente sua 
política pública de flexibilização 
do isolamento social com estudos 
científicos.

Ademais, o ordenamento jurí-
dico determina que o poder público 
aja com motivação, publicidade e 
transparência em suas decisões, 
principalmente naquelas que im-
pactam diretamente a vida de to-
dos os cidadãos fluminenses. Des-
ta forma, o MPRJ pretende que o 
Executivo cumpra a obrigação de 
apresentar seu próprio plano de 
retomada das atividades socioeco-
nômicas, calcado em seu próprio 
estudo científico sobre o tema. 
A ação destaca que os cidadãos 
do Estado do Rio de Janeiro vêm 
sendo submetidos a alto grau de 
instabilidade e insegurança, sen-
do essencial redirecionar o atuar 
administrativo para a condução da 
crise de modo a buscar maior es-
tabilidade e paz social, no enfren-
tamento das próximas etapas da 
crise pandêmica.

plano no site oficial da internet do 
Estado do Rio de Janeiro, visando 
à publicidade e transparência da 
política pública adotada com infor-
mações atualizadas, de forma cla-
ra e acessível à população e com 
a possível antecedência da data 
prevista para a sua vigência; e o 
estabelecimento sobre o papel do 
Conselho de Especialistas no Es-
tado do Rio, no assessoramento, 
controle e acompanhamento dos 
planos de governança relativos à 
flexibilização de medidas de isola-
mento social ou o seu recuo.

 Requerem, por fim, que o 
Estado seja obrigado a ampliar e 
capilarizar, por meio dos canais 
oficiais públicos, inclusive redes 
sociais em perfis institucionais, 
campanhas educativas de escla-
recimento à população, conscienti-

zando sobre as medidas restritivas 
em vigor e os efeitos desejados 
que eventualmente forem obtidos, 
bem como sobre os riscos decor-
rentes da não adesão ao isolamen-
to social, alertando para os índices 
de contaminação e preditos pela 
ciência. E que o Estado fiscalize 
o cumprimento das medidas de 
isolamento social, por meio dos 
órgãos estaduais com poder de 
polícia para vigilância, fiscalização 
e controle, de forma coordena-
da com os municípios, sobretudo 
aqueles com os maiores índices de 
contaminação e óbitos, como a ca-
pital e a região metropolitana.

A FTCOVID-19/MPRJ destaca 
que o Ministério Público tentou ao 
máximo obter do executivo uma 
solução extrajudicial do caso, me-
diante a expedição de uma série 
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Com a gente

você viaja 

em boa 

Companhia

A Polícia Civil realizou 
mudanças na chefia da 126ª 
Delegacia de Polícia, em 
Cabo Frio, na Região dos 
Lagos do Rio. Foi publicado 
em Diário Oficial na sexta- 
feira (5) o remanejamento do 
atual delegado, Dr. Sérgio 
Caldas, para o 5º Departa-
mento de Polícia de Área, no 

Sul Fluminense e Costa Ver-
de. Caldas assumiu a titula-
ridade da delegacia cabo-
-friense em janeiro de 2019.

“Uma nova missão que 
tentarei desempenhar com 
muito trabalho, comprome-
timento social e integração, 
que são minhas característi-
cas, graças a Deus”, afirmou 

o delegado, que aproveitou 
a oportunidade para agra-
decer toda a população do 
município e a ajuda que teve 
da sociedade nas ações rea-
lizadas pela 126ª DP, além 
de todos os órgãos de segu-
rança e poder judiciário.

“Estou deixando a Titu-
laridade da 126a DP com a 

convicção de efetuei os má-
ximos esforços para ofertar 
à sociedade de Cabo Frio 
o melhor trabalho possível. 
Foram centenas de crimes 
esclarecidos, inúmeros Man-
dados de Prisão expedidos 
pela Justiça, dezenas de 
operações policiais exitosas, 
muitas em conjunto com os 
colegas do 25° BPM, a quem 
agradeço na pessoa de seu 
atual Comandante, Cel. Ibia-
pina. Nada disso seria pos-
sível sem a dedicação e a 
competência dos policiais 
civis da 126ª DP”, enfatizou.

Segundo a publicação, 
quem assume a titularidade 
da 126 DP, ainda sem data 
divulgada, é a Dra. Camila 
Pegorim, que estava à frente 
da 76ª DP de Niterói. Pego-
rim é pós-graduada em Di-
reito Público e professora de 
cursos para concursos públi-
cos, e costuma dar palestras 
sobre “Crimes de trânsito”.

A nova delegada de Cabo 
Frio também é Diretora de 
Comunicação Social do Sin-
dicato dos Delegados de Po-
lícia Civil do Estado do Rio 
com mandato até 2021.

Presidente da Câmara de São João de 
Meriti é preso no RJ em operação contra 

fraude na compra de respiradores

Numa operação em conjunto 
com policiais de Santa Catarina e 
São Paulo, a Secretaria de Esta-
do da Polícia Civil, por intermédio 
de policiais civis do Departamen-
to de Combate à Corrupção, ao 
Crime Organizado e à Lavagem 
de Dinheiro (DGCOR-LD) da Se-
cretaria de Polícia Civil do Estado 
do Rio de Janeiro, cumpriu no 
último sábado (6) cinco manda-
dos de busca e apreensão e três 
mandados de prisão preventiva 
durante a Operação Oxigênio, em 
apoio à força-tarefa formada pelo 
Ministério Público de Santa Ca-
tarina (MPSC), pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) e pela 
Polícia Civil de Santa Catarina 
(PCSC/DEIC).

Os suspeitos são Davi Perini 
Vermelho, atual presidente da 
Câmara de Vereadores de São 
João do Meriti, identificado como 
comprador da empresa Veiga-
med; César Augusto Martinez 
Thomaz Braga, advogado que 
teria firmado documentos na qua-
lidade de diretor jurídico do Grupo 
Veigamed, e Pedro Nascimento 
Araújo, procurador da Veigamed, 
“atuando como uma espécie de 
diretor executivo CEO da Veuga-
med Material Médico e Hospitalar 
Eireli. Os dois primeiros estão 
presos, e o último, foragido. O 
escritório de advocacia em que 
César Augusto atua foi alvo de 
busca e apreensão, com a pre-
sença de representante legal da 
OAB/RJ.

A operação aconteceu em 
cinco municípios e em três es-
tados da federação, envolvendo 
aproximadamente 50 policiais de 
Santa Catarina, Rio de Janeiro e 
São Paulo.

Os crimes investigados são 
de peculato e corrupção passiva, 
em que houve processo de dis-
pensa de licitação para aquisição 
emergencial de 200 respiradores. 
A negociação teve custo superfa-
turado de R$ 33 milhões, pagos 
de forma antecipada pelo gover-
no de Santa Catarina. 

Justiça retira sigilo – A pe-
dido do Ministério Público, o Juí-
zo da Vara do Crime Organizado 
da Capital retirou o sigilo dos au-
tos judiciais da segunda etapa da 
Operação Oxigênio. A solicitação 
foi formulada por promotores que 
integram a força-tarefa e atendi-
da no último domingo (7).

Crimes – Os investigados 
podem responder pelos crimes 
de fraude no processo de aqui-
sição dos respiradores, peculato, 
organização criminosa, utilização 
de empresa de fachada e lava-
gem de dinheiro.

Na primeira fase, a Polícia 
Civil cumpriu 36 mandados de 
busca e apreensão. Ao todo fo-
ram apreendidos 19 celulares, 17 
computadores e mais 33 mídias 
eletrônicas diversas. Desde en-
tão, já foram colhidos 41 depoi-
mentos e interrogatórios, o que 
totaliza 40 horas e 41 minutos só 
de áudio.

 Dois homens foram pre-
sos em flagrante por tráfico 
de drogas, no último sábado 
(6), na comunidade Botafo-
go, em Macaé.

Durante patrulhamento 
na localidade, policiais mi-
litares avistaram os indiví-
duos em atitude suspeita 
e ao realizarem a abor-
dagem, encontraram com 
os mesmos: duas pistolas 
calibre 9 mm, dois car-
regadores, 34 munições 
calibre 9mm, um rádio 
transmissor, 33 buchas de 
maconha, 125 papelotes 
de cocaína, R$ 112,00 em 
espécie e anotações do 

tráfico.
Os detidos e os materiais 

foram encaminhados 123ª 
- Delegacia de Polícia Civil 

para apresentação da ocor-
rência a autoridade Policial.

Polícia Civil prende integrante de organização 
criminosa especializada em roubo de cargas
Policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu), após informações de inteligência, 

prenderam em flagrante um homem acusado dos crimes de receptação 
e adulteração de sinal de veículo automotor. O criminoso foi detido na 
Rodovia Presidente Dutra conduzindo um carro produto de roubo, apre-
sentando caracteres identificadores visivelmente adulterados.

De acordo com os agentes, o autor já vinha sendo monitorado pela 
unidade, que investiga as atividades criminosas envolvendo roubos de 
veículos e local de “desmanches” na região da Baixada Fluminense. As 
investigações apontaram que o acusado também tinha participação em 
atividades criminosas de grupos de milicianos da região de Duque de 
Caxias.

O preso já possuía anotações criminais pelos crimes de porte ilegal de 
arma de fogo e receptação de carga. Ele ainda é investigado por outras 
delegacias distritais e especializadas, em razão de crimes como organi-
zação criminosa, roubo de veículos e roubo de cargas.

Casal acusado pela 
morte de homem 

em sítio é preso em 
Cardoso Moreira

Policiais da 148ª DP (Italva) 
prenderam um homem e uma mu-
lher acusados de matar a tiros, no 
fim do mês de maio deste ano, 
Mark Monteiro Reis, no interior de 
sua casa localizada no Sítio Trapi-
che, às margens da BR 356, Zona 
Rural, na saída de Cardoso Moreira 
para Campos dos Goytacazes. De 
acordo com os agentes, contra o 
casal foram cumpridos mandados 
pelo crime de homicídio qualifica-
do, expedidos pela Justiça, com 
base em investigação da unidade.
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A Justiça do Rio suspendeu a flexibilização do isolamento 
social determinada pelo governo do estado e da prefeitura do 
Rio. Com a decisão, determinada pela 7ª vara de Fazenda 
Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, todas as 
medidas de isolamento social voltam a valer, podendo fun-
cionar apenas as atividades consideradas essenciais. Em 
sua decisão, o juiz Bruno Vinicius da Ros Bodart ainda de-
terminou que governo do estado fiscalize “de forma efetiva 
o cumprimento das medidas de isolamento social, por meio 
dos órgãos estaduais com poder de polícia para vigilância, 
fiscalização e controle, de forma coordenada com os Muni-
cípios”. Caso descumprem a ordem judicial, o juiz fixou uma 
multa de R$ 50 mil para Wilson Witzel e Marcelo Crivella.

O Departamento de Transportes do Estado do Rio de Janeiro (Detro) está realizando 
operações em todo o estado para verificar o cumprimento das normas de segurança 
estabelecidas no Decreto Estadual n°47.108 para o retorno da operação dos ôni-
bus intermunicipais. Desde o último sábado (06/06), quando os coletivos voltaram 
a circular, os agentes do Detro, com apoio da Polícia Militar, estão em terminais 
rodoviários e pontos intermunicipais verificando se as empresas estão seguindo as 
determinações. Na segunda-feira (08/06), os agentes flagraram sete irregularidades, 
sendo cinco referentes a descumprimento do decreto e duas por falta de limpeza 
nos coletivos. 

A prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, usou as redes sociais 
no último fim de semana para esclarecer a população sobre as 
medidas de restrições adotadas na cidade. Segundo a gestora, na 
próxima quinta-feira (11) serão divulgadas novas ações que visam 
promover uma retomada da economia municipal de forma segura e 
preventiva. “Mantem-se em vigor o Decreto Municipal 104 com as 
restrições necessárias ao controle e combate ao Coronavírus com 
medidas já estabelecidas até a data 10 de junho 2020 no município 
de Araruama, de acordo com a decisão do STF que dá autonomia 
a Prefeitos e Governadores para legislar, dentro de suas esferas 
administrativas. De acordo com a orientação do Ministério Público 
nossa equipe técnica está realizando os estudos necessários para 
que de acordo com as características do município possamos com 
cautela e aos poucos buscar a retomada da economia. Um novo 
Decreto será publicado no dia 11 de junho com novas medidas. 
Até lá o decreto 104 permanece em vigor com as restrições antes 
estabelecidas”, disse Livia.

Após a morte da técnica em enfermagem Lucia Maria da Concei-
ção por Corovanírus, servidores da Saúde de Cabo Frio realizaram 
na segunda-feira (8), uma manifestação em frente a Secretaria. Os 
manifestantes acusam a pasta de rigidez para liberar os funcioná-
rios que fazem parte do grupo de risco. 

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Bar-
roso, e o vice, Edson Fachin, reuniram-se na segunda-feira com os 
presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), para definir como serão realizadas as eleições 
municipais em meio à pandemia do coronavírus. Barroso disse que 
entre especialistas em saúde consultados há consenso sobre a ne-
cessidade de adiamento das votações de outubro “por algumas se-
manas”. No entanto, a decisão deve ser do Congresso Nacional, bem 
como o agendamento de uma nova data. Barroso disse que ouviu re-
centemente oito especialistas, entre epidemiologistas, infectologistas, 
sanitarista, físico especializado em estatística de pandemia e biólogo.

Suspenso

Adiamento das eleições Volta dos ônibus 
intermunicipais

Esclarecimento

Protesto

Envie suas críticas, 
sugestões e 

reclamações para 
o e-mail      

tribunadosmunicipios@
gmail.com e veja-as 

publicadas na próxima 
edição.

 Gilvan de Souza/Estadão Conteúdo

Divulgação

São José de Anchieta que deixaste 
vossa pátria, família, amigos, para ser-
vir a Deus sobre todas as coisas, vós 
que sofreste a solidão e as dificulda-
des de um Brasil recém descoberto, e 
cercastes os índios de cuidados espiri-
tuais, peço-vos exatamente por todos 
os índios, para que se sintam amados 
e protegidos, continuando assim vos-
sa santa missão no mundo. Amém!

ORAÇÃO AO SANTO

SÃO JOSÉ DE 
ANCHIETA

Sopas e caldos são sem-
pre opções práticas, gos-
tosas e perfeitas para os 
dias frios! Esta receita de 
sopa-creme de cebola 
gratinada fica pronta rapi-
dinha e vai ajudar a aque-
cer seu inverno de um 
jeito muito mais gostoso!
Tempo: 35min
Rendimento: 5 porções
Dificuldade: fácil
Ingredientes:
• 2 colheres (sopa) de 
azeite
• 2 colheres (sopa) de 
manteiga
• 4 cebolas em fatias

• 1 pacote de pó para cre-
me de cebola (68g)
• 1 litro de água
• 1 colher (sopa) de maise-
na
• 1 xícara (chá) de leite
• Sal, noz-moscada ralada 
e cebolinha picada a gosto
• 2 pães italianos redondos 
pequenos
• Queijo parmesão ralado 
para polvilhar
Modo de preparo: Leve 
uma panela ao fogo médio 
com o azeite e a manteiga, 
e refogue as cebolas por 
cerca de 5 minutos ou até 
murchar. Junte o creme de 

cebola dissolvido na água 
e cozinhe por mais 5 mi-
nutos. Adicione a maisena 
dissolvida no leite, sal, no-
z-moscada e cozinhe até 
engrossar, mexendo sem-
pre pra ficar homogêneo e 
não encaroçar. Corte uma 
tampa nos pães e retire 
uma parte do miolo com 
uma faca. Despeje a sopa 
dentro dos pães, polvilhe 
com parmesão por cima 
e leve ao forno alto, prea-
quecido, por 5 minutos ou 
até gratinar. Retire do for-
no e sirva polvilhado com 
cebolinha.

SOPA-CREME DE 
CEBOLA GRATINADA

Culinária

Cabo Frio – RJ – O prefeito Dr. Adriano Moreno anun-
ciou a conquista do castramóvel, uma reivindicação 
antiga de moradores. Nas redes sociais, moradores pe-
dem que a unidade seja bem administrada. “Isso é uma 
benção! Espero que funcione direito e que os governos 
seguintes mantenham o projeto. Os animais e Cabo Frio 
padecem com esse problema dos animais, isso porquê 
tem muitas pessoas irresponsáveis, que deixam seus 
animais soltos pela rua, aí vão nascendo mais e mais 
animais, e na rua pegam doenças e vão transmitindo um 
pros outros”, disse Pedro dos Santos.  “Espero que fun-
cione. Não seja igual ao canil Municipal. Além ser longe, 
só tem consulta”, disse Patrícia Monteiro. 

Búzios – RJ – Alvo de investigação da Justiça, a distri-
buição das cestas básicas no município tem dado o que 
falar. Moradores cobram a divulgação da listagem de fa-
mílias beneficiadas. “Cadê a listagem das cestas básica, 
prefeito? É direito dos alunos da rede”, diz Fabiana Silva. 
“Sabemos que ainda tem bastante cesta básica “guarda-
da”. Famílias estão passando fome, sabiam disso? En-
tão, nos façam o favor de liberar outras listagens para a 
retirada das cestas básicas”, enfatiza Rayssa Dias.

Ao exigir demais de si mesmo, 
você acaba comprometendo a 
sua criatividade, afinal, o rigor 
limita a fantasia e a imaginação. 
É tempo de deixar o controle de 
lado para poder fluir de forma 
leve e natural.

Horóscopo

A sua força transformadora 
deve agora ser compartilhada 
com quem precisa de apoio. 
Dedique-se então a quem está 
ao seu lado, iluminando genero-
samente as sombras alheias. É 
tempo de solidariedade.

Ainda que o comprometimento 
com as buscas seja fundamental 
para as suas realizações, é pre-
ciso manter a mente aberta para 
acolher oportunidades que pos-
sam ser ainda melhores. É tempo 
de se atualizar.

A organização pode facilitar o 
entendimento de muitas das 
suas questões agora, busque 
então refletir com calma sobre 
as suas possibilidades. É tempo 
de usar a razão para encontrar 
soluções eficientes.

Uma relação madura é aquela 
que é capaz de superar as frus-
trações de maneira produtiva, 
assim cada desafio se torna 
uma ferramenta de evolução. É 
tempo de solucionar os proble-
mas para que não se repitam.

Ao reconhecer a sua competên-
cia, as limitações deixam de ser 
empecilhos e passam a servir 
como motivação para ir em bus-
ca das realizações. É tempo de 
superar as dificuldades através 
da criatividade.

Essa é uma fase que traz a 
oportunidade de resolver os as-
suntos que não promovem o seu 
relacionamento afetivo, já que 
você tende a perceber com mais 
clareza o que incomoda. É tem-
po de investir no amor.

Muitas vezes, aquilo que os ou-
tros consideram teimosia, você 
entende como empenho e per-
sistência. E por isso é preciso se 
manter firme naquilo que acre-
dita. É tempo de se dedicar aos 
seus propósitos.

Para poder agora se desenvol-
ver na sua profissão, lembre-se 
do poder da união. Afinal, as 
parcerias permitem que você 
cumpra com as suas funções de 
forma ainda mais promissora. É 
tempo de somar forças.

As realizações futuras depen-
dem das ações feitas no presen-
te, possibilitando inclusive resul-
tados mais previsíveis. É tempo 
de perseverar para construir a 
realidade que deseja viver de 
hoje em diante.

FlexibilizaçãoCastramóvel
Cesta básica Volta Redonda – RJ -  Moradores temem um aumento considerativo 

no número de casos de coronavírus na cidade com a flexibilização do 
isolamento social. Segundo eles, antes mesmo do Executivo Munici-
pal afrouxar as medidas já havia aglomerações em determinados lo-
cais do município. “Já passou em frente o Parksul sábado? Tem ido na 
Amaral Peixoto? A aglomeração já estava rolando antes de liberarem 
as lojas”, disse Gleyci Cardineli. “Vocês vão esperar perder pessoas 
para conscientizar. Quando nada se pode fazer. Perdi uma tia sába-
do e foi a coisa mais triste do mundo”, lamentou Paula Muniz. “Não 
tem rigor nenhum na fiscalização! Aglomeração está demais! Dá até 
nervoso de ver! Povo vivendo como se não tivesse vírus mais”, disse 
Cíntia Pinheiro.

A organização da sua rotina 
deve agora levar em conside-
ração tanto a qualidade do seu 
rendimento profissional, quanto 
a necessidade de cuidar do cor-
po e da alma. É tempo de anali-
sar as suas prioridades.

Esse é um ciclo em que você 
vem sendo convidado a se re-
colher para investigar certos 
assuntos da alma, e hoje é pro-
vável que você colha os seus 
merecidos frutos. É tempo de 
grandes entendimentos.

Divulgação

CIDADÃO
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A autorização do gover-
no estadual já estava dada, 
mas faltava a Federação de 
Futebol do Estado do Rio de 
Janeiro (Ferj), em reunião 
no último sábado (6) à tarde, 
acertar a volta do Campeo-
nato Carioca de 2020.   No 
entanto, os dirigentes da 
Série A do Rio, em encontro 
online e restrito, decidiram 
pela cautela e vão esperar o 
referendo do protocolo Jogo 
Seguro e de outras medidas 
pelas autoridades sanitárias 
para recomeçar a competi-
ção.

A ideia é realizar partidas 
de portões fechados e prefe-
rencialmente no Maracanã, 
Nilton Santos e São Januá-
rio. Contudo, nenhuma data 

foi marcada. Pelas regras de 
flexibilização do isolamento 
social da Prefeitura, a partir 
de julho, os confrontos pode-
riam receber a torcida, desde 
que até 33% da capacidade 
de público dos estádios na 
capital fluminense.

O último jogo aconteceu 
no dia 16 de março, com a 
vitória do Madureira, por 2 
a 1, sobre o Volta Redonda. 
Faltam ainda duas rodadas 
para terminar a fase de gru-
pos da Taça Rio (2º turno), 
de onde saíram quatro clas-
sificados às finais. Flamengo 
e Boavista (9 e 4 pontos res-
pectivamente) estão na pon-
ta do Grupo A e o Botafogo 
surge em quarto lugar com 
4 pontos. Já Fluminense e 

Madureira (9 e 6 pontos) li-
deram a outra chave, com o 
Vasco em  quinto lugar, so-
mando apenas 2 pontos.  A 
Taça Guanabara (1º turno) 
foi conquistada pelo Flamen-
go, que possui o artilheiro do 
torneio, Gabriel Barbosa, 
com 8 gols.

AUTORIZAÇÃO
Decreto do governador 

Wilson Witzel, publicado na 
sexta-feira (5), autorizava o 
retorno do futebol no estado 
a partir de sábado. A libera-
ção se insere dentro reaber-
tura gradual da economia 
e abrange ainda setores 
do comércio e da indústria, 
além da prática de esportes 
em alto rendimento.

O Volta Redonda FC realizou a en-
trega de sete cestas básicas a profissio-
nais autônomos que trabalham no está-
dio Raulino de Oliveira em dias de jogo 
do Voltaço. A ação faz parte da campa-
nha do Clássico dos Solidários, que foi 
uma partida online contra o Resende, 
onde os torcedores compravam ingres-
sos que foram revertidos em doações.

O presidente Flávio Horta desta-
cou que os trabalhadores autônomos 
do Raulino de Oliveira vêm sofrendo 
muito com a paralisação dos cam-
peonatos e o clube fica feliz em poder 
ajudar a amenizar os impactos que a 
pandemia vem trazendo para eles.

“Esses trabalhadores tiveram uma 

grande queda na renda com a parali-
sação dos jogos e sabemos o quanto 
isso dificulta a vida deles. Infelizmente 
não vamos conseguir doar para todos 
os profissionais que trabalham nas 
partidas, mas escolhemos ajudar por 
setores, doando para os profissionais 
da venda, segurança e limpeza. Lem-
brando que a entrega destas cestas é 
fruto da participação também da famí-
lia Voltaço e ficamos muito felizes com 
esta parceria’, destacou.

Zenaldo, mais conhecido como 
Amendoim por trabalhar vendendo 
este aperitivo nas arquibancadas do 
Raulino de Oliveira, agradeceu o au-
xílio do Voltaço e relatou o momento 

de dificuldade. “Tem sido um momento 
bem difícil. Eu não estou trabalhando 
em outro lugar. Meu sustento vinha 
da venda de amendoim no Raulino e 
são mais de dois meses sem partidas. 
Essa ajuda do Volta Redonda veio na 
hora certa”, explicou.

Já Osvaldir, que atua no setor da 
limpeza, salientou a importância da 
conscientização sobre outras áreas 
ligadas ao esporte. “Muitas pessoas 
esquecem que o futebol não é só o 
jogo. Tem bastante coisa envolvida. 
Apertou bastante a situação nos últi-
mos meses, mas vejo que há ajuda de 
muitos lugares, como foi essa do Volta 
Redonda”,  declarou.


