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Os estados e municípios receberam na terça-feira (9) a primeira parcela do auxílio emergencial que, até setembro, irá repassar R$ 60 bilhões para compensar 
perdas de arrecadação e gastos extras com saúde por causa da pandemia do coronavírus. A primeira parcela, no total, é de R$ 15 bilhões. Pág. 3

Policiais federais cum-
priram na terça-feira (9) 
25 mandados de busca e 
apreensão contra suspei-
tos de integrar um esque-
ma de fraudes em licita-

ções do Fundo Municipal 
de Saúde de Carapebus, 
no norte fluminense. Se-
gundo a Polícia Federal, 
a investigação conjun-
ta identificou indícios de 

fraude em dispensas de 
licitação realizadas para 
aquisição de medicamen-
tos, equipamentos de pro-
teção individual (EPIs), 
testes rápidos para de-

tecção do covid-19, lo-
cação de equipamentos 
e insumos hospitalares e 
contratação de empresa 
para montagem de hospi-
tal de campanha.  Pág. 4 

O prefeito Cláudio Chumbinho e os conselheiros municipais de Saúde visitaram as futuras instalações do Hospital do 
Olho. O espaço, que ainda está em construção, abrigará uma unidade oftalmológica para atendimentos da rede particular e 
também será conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS). O hospital será o primeiro especializado em oftalmologia em 
São Pedro da Aldeia e uma referência na Região dos Lagos. Pág. 2

Enfrentamento 
ao Coronavírus

O presidente da Câ-
mara de Volta Redonda, no 
Sul Fluminense, o verea-
dor Nilton Alves de Faria – 
o Neném, não tem medido 
esforços no combate ao 
coronavírus no município. 
Sempre seguindo as orien-
tações da OMS, o parla-
mentar garante que não há 
trabalho acumulado, que 
os serviços administrativos 
permanecem dentro da 
normalidade. Na próxima 
semana, a Casa Legisla-
tiva funcionará, inclusive 
com as sessões plenárias, 
às 18 horas, nos dias 16 e 
18, respectivamente terça 
e quinta-feira, quando tam-
bém o expediente será de 
12 às 18. Para o Presidente não houve mudanças, ele vem à Câmara 
todos os dias, acompanha os plantões e despacha o que for pertinente 
e está a postos a qualquer eventualidade.

Neném revela que encara todo esse momento de dificuldade com 
muita fé e esperança e, tenta passar isso aos seus pares e servido-
res em sua gestão, acreditando que está no caminho certo. Avalia que 
todas as ações de segurança e enfrentamento ao novo Coronavírus – 
Covid 19 é aplicada com detalhes na sede do Poder Legislativo e todos 
já se adequaram. Acrescenta que toma as precauções e cobra que se 
cuidem e protejam as pessoas que convivem no mesmo ambiente, adi-
cionando que além de exemplo, o respeito deve prevalecer e, convida 
o cidadão para acompanhar pelo face as sessões ordinárias.

O Festival “Sou Cultura em Casa” tem mais uma sema-
na de atrações variadas que estimulam o lazer e o apren-
dizado no período de isolamento social. Não faltam opções 
para a garotada, como videoaulas de teatro e balé, além 
de apresentação de canções infantis que marcaram épo-
ca. Confira na página 2!



Tribuna dos Municípios2 - Cidades Quarta-feira, 10 de Junho de 2020

O Franco Grafica e Editora Ltda - ME
CNPJ nº 26.753.088/0001-06  
Insc. Munic. 1/0038107  //  Insc. Estadual 87.295.559
Presidente: Aloisio Santiago Monteiro
Editoração e impressão: O Franco Grafica e Editora Ltda - ME
Periodicidade: Diário    ///         Tiragem: 20.000
Redação: Endereço: Rua Casimiro de Abreu, 189
Centro, Cabo Frio - RJ, CEP: 28905-360 
E-mail: tribunadosmunicipios@gmail.com
Comercial:  (22) 99244-3212  / Telefone (22) 2645-2912 

Circulação

Fundado em 26/02/91
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
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Prefeito e conselheiros aldeenses de saúde 
visitam instalações do Hospital do Olho

O prefeito Cláudio Chumbinho 
e os conselheiros municipais de 
Saúde visitaram  as futuras instala-
ções do Hospital do Olho. O espa-
ço, que ainda está em construção, 
abrigará uma unidade oftalmológi-
ca para atendimentos da rede par-
ticular e também será conveniada 
ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
O hospital será o primeiro espe-
cializado em oftalmologia em São 
Pedro da Aldeia.

Acompanhando de perto a 

construção, o prefeito Cláudio 
Chumbinho relembrou o proces-
so para que a cidade pudesse se 
tornar a sede da nova unidade of-
talmológica. O chefe do executivo 
destaca mais essa conquista para 
o município.

 “Trouxemos os conselheiros 
municipais para que eles possam 
estar por dentro de como será a 
estrutura, do que será oferecido à 
população e de como está a evo-
lução do trabalho. A instalação do 

Hospital do Olho fará parte de um 
legado que vamos deixar em São 
Pedro da Aldeia. As viagens dos 
nossos pacientes para a capital 
e as filas para atendimento oftal-
mológico nos mostraram o quanto 
a população aldeense precisava 
desse aporte em serviço de saúde. 
A construção desse hospital é uma 
satisfação, saber que poderemos 
oferecer um espaço com diversos 
procedimentos de qualidade é uma 
alegria”, destacou.  

COMO SERÁ O HOSPITAL
 DO OLHO

O Hospital do Olho vai abran-
ger todos os tipos de cirurgias of-
talmológicas, como descolamento 
de retina, vitrectomia posterior, ci-
rurgia refrativa à laser, cirurgias de 
catarata e exames para prescrição 
de óculos, bem como procedimen-
tos mais complexos envolvendo 
problemas de retina, como estra-
bismo e glaucoma.

Segundo a secretária de Saú-
de, Francislene Casemiro, a oftal-
mologia ganha um grande reforço 
em sua rede de atendimentos. 
Atualmente, a especialidade é 
uma demanda de alta procura.

“O Hospital do Olho caracteri-
za mais uma oferta de saúde em 
São Pedro da Aldeia. Sabemos 
que a oftalmologia registra uma 
grande procura no Estado e tam-
bém em todo país. Desejamos 
que o Hospital do Olho possa se 
tornar uma referência, contribuin-
do de forma complementar para 
nossa cidade e toda a Baixada 
Litorânea”, disse a secretária, que 
também acompanhou a visita.

Com tecnologia de ponta, a 
estrutura vai contar com consultó-
rios, salas de exames e salas de 
centro cirúrgico, funcionando de 
segunda a sexta-feira.  O espaço, 
que conta com 1.830m², ficará 
instalado na Rodovia RJ-140, km 
03, número 120, no bairro Flumi-
nense. 

Os investimentos no setor da 
Educação não param. A Prefeitu-
ra de Araruama se prepara para 
entregar mais uma Creche Muni-
cipal aos moradores. A unidade 
fica no bairro da Picada e para 
evitar aglomeração, por causa 
da pandemia do Coronavírus, a 
entrega será online, através do 
Facebook da Prefeitura, nesta 
quinta-feira, 11, às 11 h.

Uma obra moderna, que vai 
oferecer ensino de qualidade 
aos pequenos e garantir que  
pais e mães possam ir para o 
mercado de trabalho tranquilos, 
sabendo que seus filhos vão es-
tar bem cuidados e bem alimen-
tados.

A creche vai atender 102 
crianças, de 6 meses a 3 anos e 
11 meses de idade, em sistema 
integral de ensino.  A unidade 
conta com 09 salas de aula, sala 
multiuso, pátio coberto, anfitea-
tro, lactário, fraldário, área do 
servidor, lavanderia, despensa, 

Prefeitura de Araruama vai 
inaugurar Creche Municipal 

no bairro da Picada

almoxarifado, refeitório, banhei-
ro com acessibilidade e toda 
infraestrutura necessária para 
atender confortavelmente as 
crianças do bairro da Picada e 
adjacências.

A unidade vai levar o nome 
de Creche Municipal vereador 
Ciraldo Fernandes da Silva. 
Uma  justa e  bela homenagem a 
quem tanto sonhou com a reali-
zação dessa obra para o bairro.

Lembrando que essa é a 
décima creche que a Prefeita 
Lívia de Chiquinho entrega aos 
moradores desde que assumiu o 
Executivo Municipal em 2017. E 
ainda tem mais 3 unidades que 
serão inauguradas.

A Prefeitura dá continuidade 
às obras seguindo um cronogra-
ma de ações e um protocolo de 
proteção neste período de pan-
demia.  Importante dizer que es-
sas obras geram mais de mil em-
pregos, e são fundamentais para 
o desenvolvimento da cidade.

O Festival “Sou Cultura em 
Casa” tem mais uma semana de 
atrações variadas que estimulam o 
lazer e o aprendizado no período 
de isolamento social. Não faltam 
opções para a garotada, como vi-
deoaulas de teatro e balé, além de 
apresentação de canções infantis 
que marcaram época.

Shows de MPB e bossa nova, 
aulas de biscuit e dicas sobre con-
tação de histórias e mercado mu-
sical também fazem parte da pro-
gramação. O Festival virtual tem 
suas atrações postadas de terça a 
domingo no facebook da Fundação 
Rio das Ostras de Cultura (https://
www.facebook.com/frcriodasos-
tras1997/). Todos os selecionados 
recebem cachês pelos vídeos pro-
duzidos.

 CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 
DA SEMANA:
Quarta-feira, dia 10 
16h – Vídeo musical de Rodolpho 
Mendes
Guitarrista, violonista e cantor, Ro-
dolpho Mendes iniciou sua carreira 
em 2006. Fortemente influenciado 
pela Música Popular Brasileira, o 
artista selecionou canções da MPB 
para essa nova apresentação.
16h30 – Vídeo musical Jac Este-
ves
Nos seus primeiros passos no 
mundo da música, ainda criança, 
Jac Esteves cantava e dançava 
com as canções infantis da época. 
Nesse vídeo, a multi-instrumentis-
ta relembra esses sucessos que 
ficaram no coração de muitas pes-
soas.
 
Quinta-feira, dia 11
16h – Videoaula de teatro para 
crianças
Letícia Perez tem 16 anos de car-
reira no teatro e há nove começou 
também no cinema. Com essa vi-
deoaula para crianças, a atriz esti-
mula a expressão corporal e vocal, 
além da sociabilidade e autonomia 
da turma miúda.
16h30 – Vídeo musical de Thati 
Dias
Para o repertório de “Canções do 
amor demais”, Thati Dias, com par-
ticipação especial de Digo Spada-
ro, escolheu canções variadas, das 
mais românticos até as viscerais e 
as sátiras cotidianas. No repertó-
rio, João Bosco e Aldir Blanc, Ar-
naldo Antunes e outros.

Sexta-feira, dia 12
16h – Videoaula de balé infantil 
com Yasmin Caetano
Com o intuito de trazer distração 
para as crianças, além de benefí-
cios como o desenvolvimento da 
coordenação motora e expressão 
corporal, Yasmin Caetano prepa-
rou essa aula. Yasmin é bailarina 
profissional diplomada pelo Centro 
de Formação Artística de Rio das 
Ostras.
16h30 – Vídeo musical de Jac Es-
teves
A eclética artista Jac Esteves 
apresenta dessa vez canções de 
grandes compositores da Músi-
ca Popular Brasileira. Selecionou 
especialmente sucessos das dé-
cadas de 80 e 90 dos Paralamas 
do Sucesso, Rita Lee e Caetano 
Veloso, entre outros.
 
Sábado, dia 13
16h – Videoaula de enfeites com 
Biscuit
A artesã Vânia Carvalho ensina a 
fazer apliques de biscuit para de-
corar potes, quadros, lembranças 
para festas infantis e muito mais. 
Na videoaula, ela também ensina o 
valor da reciclagem, transforman-
do uma janela que iria para o lixo 
em quadro para colocar plantas.
 16h30 – Vídeo musical de Thiago 
Barroso
Com voz e violão, Thiago Barroso 
relembra o repertório de sucessos 
inesquecíveis da Bossa-Nova que 
apresentava em palcos, bares e 
restaurantes da cidade antes do 
período de isolamento social.
 
Domingo, dia 14
16h30 – Videoaula sobre Mercado 
Musical
O produtor Junior Muniz orienta 
sobre o mercado musical, com-
partilhando a sua experiência. In-
tegrante da Banda Segundo Set 
Instrumental, ele dá dicas de como 
montar mapa de palco e elaborar 
um projeto básico para apresenta-
ção.
16h30 – Contação de história com 
Vanessa Morais
Em mais uma participação no Sou 
Cultura em Casa, a professora, 
ilustradora, atriz e estudante de 
artes visuais Vanessa de Morais 
mostra como utilizar diferentes 
recursos para a contação de his-
tórias. 

Arraial do Cabo realizou 
na terça-feira (9), o cadastro 
para retirada de cestas bási-
cas para os trabalhadores do 
turismo náutico e pescado-
res do município, que foram 
afetados economicamente 
pela pandemia do novo Co-
ronavírus. A previsão é de 
que a distribuição comece 
já nesta quarta-feira (10) e 
será feita na sede da FIPAC 
- Fundação Instituto de Pes-
ca de Arraial do Cabo.

Segundo a Secretária de 
Assistência Social, Olívia 
Macedo, o agendamento 
por senhas e a divisão dos 
dias e horários para entre-
ga, ocorrem com o objetivo 
de preservar a saúde dos 
moradores e das equipes de 
trabalho, quanto as medidas 
preventivas de combate à 
Covid-19.

Quem não estiver cadas-
trado no programa do gover-
no, pode fazer a inscrição no 
próprio ponto de atendimen-
to para ficar apto ao recebi-
mento. Para esses, os do-
cumentos necessários são: 
identidade, CPF, título de 
eleitor, carteira de trabalho 
e comprovante de residên-
cia. Se for menor e não tiver 
documentos, é preciso apre-
sentar a certidão de nasci-
mento. Devem apresentar 
ainda a documentação de 
todos os membros do grupo 
familiar.  

Para retirar a cesta é ne-
cessário apresentar: identi-
dade, CPF, comprovante de 
residência atualizado, senha 
do agendamento e a folha 
do resumo do Cadastro Úni-
co. Se não for o titular, favor 
levar CPF e identidade do 
titular do cadastro. Os pes-
cadores e profissionais que 
já possuem o CadÚnico e 
não receberam outra cesta 
básica dentro do período de 
30 dias, também precisam 
pagar a senha para receber 
o auxílio. 

De acordo com Prefeito 
Renatinho Vianna, a distri-
buição de cestas já estava 
acontecendo na sede da As-
sistência Social, mas desta 
vez a entrega foi direcionada 
para FIPAC, que fica na Ma-
rina dos Pescadores, com o 
intuito de facilitar o acesso 
dos trabalhadores náuticos 
e pescadores ao serviço.

“Nos organizamos para 
que as cestas básicas se-
jam entregues o mais rápido 
possível para as famílias que 
estão precisando. Sabemos 
que este é um momento di-
fícil, mas estamos empenha-
dos e priorizando os traba-
lhos para ajudar diretamente 
nossos munícipes” – afirmou 
Renatinho.

A ação da Prefeitura de 
Arraial do Cabo acontece 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social e FIPAC
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(Rua atrás das Casas Bahia - Largo Santo Antônio)

Tesouro libera 1ª parcela de auxílio
a estados, municípios e DF

O Banco do Brasil credi-
tou na terça-feira (9) a pri-
meira parcela de R$ 15,036 
bilhões do auxílio financei-
ro da União aos estados, 
Distrito Federal e municí-
pios, informou a Secreta-
ria do Tesouro Nacional. O 
valor é referente ao auxí-
lio financeiro de que trata 
a Lei Complementar 173, 
sancionada no fim do mês 
passado para o combate 
aos efeitos da pandemia do 
novo coronavírus. 

Segundo o Tesouro Na-
cional, serão repassados 
R$ 9,25 bilhões para os 
estados, R$ 5,748 bilhões 
para os municípios e R$ 
38,6 milhões para o Distri-
to Federal, totalizando R$ 
15,036 bilhões.

O dinheiro será credita-

do nas contas do Fundo de 
Participação dos Estados e 
do Fundo de Participação 
dos Municípios. No total, 

foram aprovados pelo Con-
gresso Nacional R$ 60 bi-
lhões, divididos em quatro 
parcelas mensais. As próxi-

mas parcelas desse auxílio 
serão creditadas em 13 de 
julho, 12 de agosto e 11 de 
setembro de 2020.

O Ministério da Economia estabeleceu novos proce-
dimentos para o pagamento de multas provenientes de 
contratos administrativos aplicadas aos fornecedores do 
governo federal. A Instrução Normativa nº 43, publicada 
no Diário Oficial da União (DOU), permitirá que o forne-
cedor solicite o parcelamento, compensação e adiamen-
to da cobrança para 2021. Anualmente, a Administração 
Pública Federal assina contratos para aquisição de bens, 
serviços e obras em torno de R$ 48 bilhões. 

De acordo com o ministério, a medida tem o objetivo 
de manter o fôlego econômico das empresas durante o 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (co-
vid-19). “Antes da publicação desta instrução normativa, 
não existia a possibilidade de negociar administrativa-
mente as condições de pagamento dessas multas”, ex-
plicou o secretário de Gestão, Cristiano Heckert, em nota.

Segundo a instrução normativa, será possível o par-
celamento total ou parcial da multa administrativa em até 
12 parcelas mensais, desde que dentro da vigência do 
respectivo contrato. A norma estabelece, ainda, um valor 
mínimo para cada parcela, que não poderá ser inferior a 
R$ 500,00. Além disso, o valor da parcela será corrigido 
mensalmente pela taxa Selic.

Uma outra regra definida pela IN trata da compensa-
ção dos débitos a partir de créditos decorrentes de con-
tratos assinados com o órgão que emitiu a multa. Para 
este processo, serão observados os prazos de validade 
de cada contrato administrativo. Esta vantagem não po-
derá ultrapassar o prazo de 12 meses.

SUSPENSÃO
Os fornecedores também poderão ser beneficiados 

com a suspensão da multa. Para isso, os interessados 
deverão solicitar o adiamento da cobrança para até 60 
dias após o término do estado de emergência. Nesse 
caso, o valor também será corrigido pela Selic.

Anualmente, o governo federal realiza em torno de 
103 mil processos de compras para a aquisição de bens, 
serviços e também de obras. Cerca de 47 mil destas 
aquisições são realizadas com micro e pequenas empre-
sas (MPE). “Esta ação também é para ajudar esse grupo 
de empresários, que são os que mais geram empregos 
no país”, disse o secretário. Em 2019, as compras com 
esse setor movimentaram R$ 7,5 bilhões.

A medida também poderá ser aplicada por estados e 
municípios nas aquisições realizadas a partir de recursos 
decorrentes de transferências voluntárias da União. Em 
2019, esses convênios ou contrato de repasse movimen-
taram R$ 9,8 bilhões.

A Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) deve 
votar nesta quarta-feira (10) 
o Projeto de Lei nº 1771/19, 
que trata da internaliza-
ção do Convênio Confaz nº 
03/2018. Esse convênio re-
gula diversas desonerações 
e não incidências tributárias 
para a indústria do petróleo, 
ao mesmo tempo que exige 
contrapartidas dos investido-
res – regras já internalizadas 
no Estado do Rio de Janeiro 
pelo Decreto nº 46.233/18.

A ideia inicial do PL 1771 
era preservar os termos do 
Convênio 03/18. Essa ini-
ciativa assegurava status de 
Lei interna para o Convênio, 
gerando mais segurança 
jurídica, em especial ratifi-
cando a alíquota de 3% de 
ICMS na importação sobre 
os equipamentos inseridos 
no contexto do já famoso 
Repetro. Mas a iniciativa tor-
nou-se questionável quando 
sobrevieram emendas ao 
PL 1771, que alteram essa 
dinâmica e estabelecem alí-

quotas diferentes, notada-
mente a alíquota majorada 
de 3% para 18% de ICMS 
nas importações no âmbito 
do Repetro.

“É verdadeira ducha de 
água fria nos direitos dos in-
vestidores, que planejaram 
investimentos pesados, de 
longo prazo, considerando a 
moldura tributária desenha-
da pelos governos Federal 
e Estaduais para as opera-
ções de exploração e produ-

ção de óleo e gás – moldura 
essa válida até 2040 pelo 
menos”, escrevem Felipe 
Feres, Mario Prada e Ricar-
do Cosentino, advogados do 
escritório Mattos Filho Mat-
tos Filho.

Argumentam, também, 
que é falsa a ideia de a ex-
ploração do pré-sal têm risco 
exploratório próximo de zero 
e custos baixos, “o que vem 
justificando ímpetos arreca-
datórios (legais e ilegais) por 

governos e parlamentares”. 
O Projeto é relatado pelo 

deputado Márcio Pacheco 
(PSC), do partido do gover-
nador Wilson Witzel, mas 
que deixou recentemente a 
vice-liderança do governo 
na Alerj, em meio à crise que 
levou a uma racha da base 
de apoio do governo – e na 
semana passada, levou à 
exoneração de Lucas Tristão 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento.

Prefeitura de 
Rio das Ostras 

antecipa 
1ª parcela do 

13º salário
Apesar da queda de ar-

recadação que o município 
tem enfrentado, principal-
mente nesse período de 
pandemia do coronavírus, 
a Administração Municipal, 
dando continuidade a políti-
ca de valorização do servi-
dor e mantendo o calendário 
do ano passado, vai anteci-
par a primeira parcela do 13º 
salário dos servidores. O pa-
gamento será efetuado junto 
com o pagamento de junho, 
no dia 30.

De acordo com a Comis-
são Orçamentária do Gover-
no, essa decisão está sendo 
possível graças ao planeja-
mento feito pelo município 
que vem trabalhando de for-
ma responsável valorizan-
do todos os servidores que, 
continuam trabalhando para 
servir e garantir o bom aten-
dimento à população.
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Com a gente

você viaja 

em boa 

Companhia

 Ascom PMCF
A Prefeitura de Cabo Frio 

realizou, durante o último 
fim de semana, operações 
noturnas em conjunto com 
agentes da Secretaria de 
Meio Ambiente e com poli-
ciais militares do 25º BPM no 
distrito de Tamoios para ave-
riguar denúncias anônimas 
de parcelamento irregular do 
solo, invasões em áreas pú-
blicas e crimes ambientais, 
que estariam sendo cometi-
dos com o auxílio de maqui-
nário pesado. O objetivo da 
iniciativa era flagrar os infra-
tores em ação e prendê-los, 
assim como os equipamen-
tos utilizados.

Durante as operações os 
agentes da Coordenadoria- 
Geral de Assuntos Fundiá-
rios, vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento,  identi-
ficaram que os crimes acon-
teciam na localidade conhe-
cida como Centro Hípico, na 

Área de Proteção Ambiental 
da Bacia do Rio São João, 
onde foram observados par-
celamento de solo para fins 
comerciais (venda de lotes) 
com supressão de vegeta-
ção nativa (crime ambiental). 

Os fiscais também apaga-
ram incêndio na mata.

Ninguém foi encontra-
do no local, mas a equipe 
possui a identificação das 
máquinas utilizadas nas in-
frações e, com os dados, 

deram início a um processo 
administrativo que será re-
metido aos órgãos de con-
trole externo a fim de que 
a responsabilidade pelos 
danos seja apurada, os au-
tores criminalizados e as 

máquinas apreendidas. As 
ações abrangeram também 
a área do Parque do Mi-
co-Leão-Dourado e todos 
os pontos mais sensíveis a 
esse tipo de ação no distrito 
de Tamoios.

Por causa das infrações 
noturnas, a Coordenadoria- 
Geral de Assuntos Fundiá-
rios vai destacar dois agen-
tes para ficar em plantão 
permanente em Tamoios, 
com veículo próprio, para 
tornar mais rápida a respos-
ta às denúncias.  Em caso 
de flagrantes, a equipe ba-
seada no primeiro distrito 
será acionada para dar o 
apoio necessário.

“As denúncias iniciaram 
há um mês e, somente na 
semana passada, foram 
três ocorrências. As ope-
rações noturnas são uma 
resposta à população, 
que vinha observando a 

movimentação de máqui-
nas pesadas em direção 
ao Centro Hípico, sempre 
após as 19h. Agradeço o 
apoio incondicional da Se-
cretaria do Meio Ambiente 
e da PM na realização das 
operações, que serão man-
tidas para coibir a audácia 
desses infratores”, afirmou 
o coordenador-geral de As-
suntos Fundiários, Ricardo 
Sampaio.

Segundo ele, os trans-
gressores também desma-
tavam o terreno, promoviam 
queimadas e até enterravam 
algumas árvores na tentativa 
de esconder o crime ambien-
tal.  Em caso de denúncias 
de invasões em áreas pú-
blicas ou de preservação 
ambiental a população pode 
informar à Coordenadoria- 
Geral de assuntos Fundiá-
rios de Cabo Frio pelo e-mail 
cogeafcabofrio@gmail.com.

PF deflagra nova operação 
contra desvios na saúde

A Polícia Federal rea-
lizou, em conjunto com o 
Ministério Público Federal 
e a Controladoria-Geral da 
União, uma operação, na 
terça-feira (09), para apu-
rar fraudes em licitações no 
Fundo Municipal de Saú-
de de Carapebus, no Nor-
te Fluminense. A operação 
“Scepticus” contou com a 
participação de 80 policiais 
federais, além de servidores 
do MPF e CGU e visou cum-
prir 25 mandados de busca 
e apreensão na Prefeitura 
de Carapebus, na Secretaria 
Municipal de Saúde e Fundo 
Municipal de Saúde da cida-
de, e também em endereços 
de empresas e pessoas fí-
sicas situados nas cidades 

em dispensas de licitação 
realizadas para aquisição 
de medicamentos, equipa-
mentos de proteção indivi-
dual (EPIs), testes rápidos 
para detecção da Covid-19, 
locação de equipamentos e 
insumos hospitalares e con-
tratação de empresa para 
montagem de hospital de 
campanha.

Ainda segundo a PF, A 
soma de recursos públicos 
envolvidos nas dispensas 
de licitação investigadas al-
cança a cifra de aproximada-
mente R$ 4,7 milhões.

Todos os mandados fo-
ram expedidos pela Vara Fe-
deral da Subseção Judiciária 
de Macaé.

O nome da operação sig-

nifica ceticismo, que traduz 
a falta de crença nas ações 
empreendidas pelos agen-
tes públicos e empresários 
investigados no combate ao 
Covid-19.

Em nota, a prefeitura de 
Carapebus informou que 
todas as medidas para es-
clarecer os fatos serão ado-
tadas, e que exonerações 
serão feitas caso sejam pro-
vadas as irregularidades.

Em maio deste ano, a 
Polícia Federal deflagrou a 
Operação Favorito que in-
vestigava fraudes semelhan-
tes na Secretaria Estadual 
de Saúde. O então secretá-
rio de Saúde do estado, Ed-
mar Santos, foi demitido do 
cargo.

de Carapebus, Duas Barras, 
Campos dos Goytacazes, 
São João da Barra, Itape-

runa, Macaé, Armação dos 
Búzios e Vitória, no Espírito 
Santo.

De acordo com informa-
ções da Polícia Federal, as 
investigações apontaram 

Agentes da Polícia Fede-
ral no Rio de Janeiro espe-
ram terminar a perícia nos 
computadores e celulares do 
casal Helena e Wilson Wit-
zel ainda está semana para, 

Perícia de celulares do casal Witzel 
pela PF deve terminar nesta semana

quem sabe, nos próximos 
dias, iniciar um interroga-
tório dos dois no âmbito da 
Operação Placebo, que mi-
rou compras e contratações 
emergenciais na pandemia 
da covid-19.

Foram cumpridos, na 
ocasião, 12 mandados e 
busca e apreensão e, entre 
os alvos, estão endereços 
ligados a dois ex-secretá-
rios e ao casal Witzel, como 
o Palácio das Laranjeiras, a 
casa do casal no Grajaú e 
o escritório de advocacia da 
primeira-dama do Estado.

Segundo fontes do Palá-
cio Guanabara, Helena Wit-
zel anda “cabisbaixa e aba-
tida” dentro do local — mas 
mantem suas atividades diá-
rias e rotineiras. Ela sempre 
teve uma atuação bastante 
firme contundente e perma-
nente no dia a dia, inclusive 
era uma especie de conse-
lheira do marido na função 
de governador do Estado do 
Rio de Janeiro.

A defesa de Witzel já en-
caminhou previamente, com 
posicionamento ao STJ, o 
que aconteceu na Operação 

Placebo. Os advogados do 
governador do Estado dizem 
que o Ministério Público foi 
“ineficaz e vergonhoso” ao 
fazer a denúncia ao ministro 
Benedito Gonçalves.

No entanto, fontes do 
Guanabara entendem que 
o calcanhar de Aquiles em 
toda essa história seria jus-
tamente o escritório de ad-
vogacia de Helena Witzel, 
que recebia de empresas, 
como advogada, que estão 
sendo investigadas nessas 
compras e contratações 
emergenciais.
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Apesar do momento difícil vivido por empresários e lojistas 
cabo-frienses durante a pandemia, o pré-candidato a verea-
dor Josias da Swell acredita numa retomada econômica efi-
caz na cidade. Nas redes sociais, o empresário leva mensa-
gens motivacionais para internautas.
“O que pode o deixar sempre motivado para seguir a sua 
trilha é o seu propósito. Lembre-se do motivo pelo qual você 
começou, lembre-se do seu objetivo e verá que desistir não 
pode ser uma opção. Aqui na terra você é o único repre-
sentante do seu sonho, prossiga. Você já é um vencedor”, 
publicou o pré-candidato.

A Frente pela Vida, movimento que reúne mais de 460 entidades da organização 
civil, promoveu na terça-feira (9) a Marcha Virtual pela Vida, concebida como articu-
lação de ações de enfrentamento à pandemia de covid-19. Estão sendo realizados 
seminários, debates e apresentações culturais sobre diversas áreas do conhecimen-
to, de educação à psicologia. Para o meio-dia, aconteceu um tuitaço, que utilizou as 
hashtags #MarchaPelaVida e #FrentePelaVida, e um ato virtual, por meio da platafor-
ma Manif.app. A coalizão, lançada oficialmente no dia 29 de maio, estabeleceu como 
um dos eixos a contestação da “comprovada subnotificação” de casos de covid-19 
no Brasil. Outra bandeira defendida pelo grupo é o fortalecimento da democracia.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal 
(STF), determinou que o governo federal divulgue na íntegra os 
dados relativos ao contágio e às mortes pelo novo coronavírus (co-
vid-19), nos moldes de como vinha sendo realizado pelo Ministério 
da Saúde até o dia 4 de junho. O magistrado atendeu a um pedido 
de liminar (decisão provisória) feito pelos partidos Rede Sustentabi-
lidade, PCdoB e Psol em uma ação de descumprimento de preceito 
fundamental (ADPF). Na decisão, Moraes classificou a pandemia 
de “ameaça real e gravíssima” e destacou que há mais de 36 mil 
mortes no Brasil em decorrência do novo coronavírus.

A partir desta semana, as mais de 6 mil agências dos Correios de todos os mu-
nicípios do país começaram a fazer o cadastramento do Auxílio Emergencial. A 
expectativa é realizar até 27 milhões de atendimentos. O Ministério da Cidadania e 
os Correios firmaram uma parceria para atender à população mais vulnerável, sem 
acesso a meios digitais, que ainda não conseguiu solicitar o Auxílio Emergencial.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o governo pagará mais 
duas parcelas do auxílio emergencial. O valor ainda não foi definido, mas deve 
ficar na faixa de R$ 300 por parcela. A proposta inicial, aprovada em abril, esti-
pulava 3 parcelas mensais de R$ 600. O benefício é reservado a trabalhadores 
informais e pessoas de baixa renda, economicamente mais vulneráveis aos efeitos 
da pandemia de covid-19. O valor pode chegar a R$ 1.200 em casos como o de 
mães solteiras.

Os hotéis, pousadas, hostels e motéis de Rio das Ostras, na Região dos Lagos 
do Rio, vão poder voltar a funcionar a partir da próxima segunda-feira (15), com 
algumas restrições. De acordo com o documento, o atendimento será permitido 
apenas para hospedes em viagem de trabalho, com limite de capacidade máxima 
de 40% das vagas disponíveis. A medida foi divulgada por decreto, assinado pelo 
prefeito Marcelino Borba na última semana.

O vereador Granato solicitou ao superintendente regional da Caixa 
Econômica Federal, Walter Luiz Siqueira da Silva, a apresentação ao 
banco federal uma proposta para que os servidores municipais que 
contraíram empréstimos junto à Caixa recebam uma carência de três 
meses sem o desconto das parcelas em seus pagamentos. “O objeti-
vo é garantir melhores condições ao funcionalismo, levando em con-
sideração as previsões de atrasos nos salários nos próximos meses, 
já que com a crise a prefeitura poderá não ter condições de pagar em 
dia a folha de pagamento nos próximos meses”, explica o vereador.

Motivação

Prorrogação Marcha Virtual pela Vida

Dados totais de covid-19
Auxílio emergencial I

Auxílio emergencial II
Setor hoteleiro

Envie suas críticas, 
sugestões e 

reclamações para 
o e-mail      

tribunadosmunicipios@
gmail.com e veja-as 

publicadas na próxima 
edição.

Reprodução/Facebook

Reprodução/Informe Cidade

Deus Pai de Bondade, dai-nos alegria 
de vos servir na pessoa dos mais po-
bres e sofredores, tendo como exem-
plo o apostolado do beato Eduardo 
Poppe. Por Cristo nosso Senhor. 
Amém!

ORAÇÃO AO SANTO

SÃO 
EDUARDO 

POPPE

Aprenda a fazer um delicioso brownie 
com caramelo salgado para surpreen-
der quem você ama nesse Dia dos Na-
morados – ou para se deliciar sozinho 
mesmo, assistindo aquela sua série 
favorita no sofá de casa e curtindo a 
própria companhia. Confira o passo a 
passo dessa receita incrível!
Tempo: 50 min
Rendimento: 12 porções
Dificuldade: fácil
Ingredientes:
• 200g de chocolate picado ou e gotas
• 3/4 de xícara de manteiga (100g )
• 2 colheres de sopa de cacau em pó
• 1 xícara de açúcar
• 3 ovos
• 1 colher (sopa) de café solúvel
• 1 colher (sopa) de baunilha em pó ou 
líquida
• 1 colher (café) de bicarbonato

• 1 1/3 de xícara de farinha de trigo
Caramelo salgado:
• 4 colheres de sopa de açúcar (80g)
• 2 1/2 colheres de sopa de manteiga (40g)
• 1/2 de xícara de creme de leite fresco 
(110g)
Modo de preparo: Para fazer o caramelo, 
derreta o açúcar em uma panela mexen-
do sem a ajuda de uma colher. Quando 
o açúcar derreter por completo, adicione 
a manteiga em partes, mexendo rápido 
sem parar. Depois que a manteiga esti-
ver completamente incorporada, despeje 
o creme de leite aos poucos e mexa sem 
parar. Deixe o caramelo descansando por 
alguns minutos e em seguida, coloque o 
caramelo em um pote de vidro e leve para 
geladeira até firmar.
Para a massa do brownie, pré-aqueça 
o forno a uma temperatura de 180°C. 
Em uma tigela grande em banho-maria, 

derreta o chocolate picado ou em gotas 
junto com a manteiga. Desligue o fogo 
e retire a tigela do banho-maria. Em se-
guida, adicione o cacau em pó e misture. 
Acrescente o açúcar peneirado a massa e 
misture novamente. Quebre os ovos em 
uma tigela separada e acrescente um ovo 
por vez, sempre incorporando a massa. 
Agora, coloque a baunilha e o café so-
lúvel. Incorpore a farinha peneirada aos 
poucos à massa e continue misturando. 
Por último, adicione o bicarbonato. Colo-
que metade da massa em uma assadeira 
quadrada com um papel manteiga e es-
palhe. Acrescente o caramelo e espalhe 
por toda a massa. Adicione o restante da 
massa e espalhe por toda a forma. Co-
loque o restante do caramelo por cima e 
leve a massa no forno por cerca de 30 mi-
nutos. Retire do forno, despeje caramelo 
e flor de sal por cima. Sirva.

BROWNIE COM CARAMELO SAL-
GADO

Culinária

Barra Mansa – RJ – Moradores cobram fiscalização na distribuição de 
cestas básicas no município. “Já estamos no terceiro mês e ainda não 
veio o segundo kit cesta básica dos alunos. Cadê os vereadores para 
fiscalizarem isso?”, questiona Henrique Teodoro. “Gente, será que eles 
pensam que alunos comem só uma vez no ano?”, disse Lucia Félix. 
“Mais de 1 milhão e meio em verbas pra merenda, só no mês de abril 
foram mais de 600 mil reais e até agora nada”, afirma Dany Villas. “Eu 
não recebi nenhuma, porque segundo a escola quem recebe bolsa fa-
mília não poderia pegar. Absurdo”, lamenta Bethania Freitas. “De fato é 
preciso que algo seja feito, porém os vereadores não olham para isso. 
O que os vereadores deveriam fazer e não estão fazendo é fiscalizar 
para onde estão sendo destinados o dinheiro público recebido para o 
combate ao Covid-19”, frisou Leonardo César.

São Pedro da Aldeia – RJ – O leitor Alan Borges denun-
cia a presença de esgoto a céu aberto no bairro Ponta 
do Ambrósio. “Fui na casa de um amigo no bairro ponta 
do Ambrósio e fiquei abismado com o que vi: o esgoto 
das casas do bairro escoando direto na Lagoa, porém a 
estação de tratamento de esgoto fica a 100 metros dessa 
manilha. Peço que verifiquem e que acabem com esse 
crime contra a natureza”, disse. “Alguém precisa fazer 
alguma coisa. Esgoto sendo jogado na Lagoa de Ararua-
ma. Cadê as autoridades”, fez coro Roberta Costa.

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.

Nunca existiuFiscalização
Esgoto Cabo Frio – RJ -  Munícipes pedem ações mais rígidas 

nas Barreiras Sanitárias implantadas no município. Se-
gundo eles, “nunca existiu” barreira na cidade. “Nunca 
existiu, aquele povo que fica ali, faz papel de bobos”, dis-
se Erika Paixão. “Tem mas não funciona né? Conheço 
pessoas que vem do Rio e passam facilmente”, ressaltou 
Hellen Marques. “Barreira sanitária com fiscais de postu-
ra, com agentes sem treinamento, sem especialistas da 
saúde e por vai! Piada”, afirmou Luciano Lisboa. “Pas-
so todos os dias. Nunca mediram a minha temperatura. 
Uma barreira fajuta”, frisou Mariana Mendes.

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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Por conta dos impactos 
financeiros sobre os clubes, 
impedidos de jogar há quase 
três meses em decorrência 
da pandemia do novo coro-
navírus (covid-19), a Con-
federação Brasileira de Fu-
tebol (CBF) anunciou uma 
linha de crédito para as 20 
equipes da série A.  

Os recursos chegam a R$ 
100 milhões e não haverá co-
brança de juros. Os emprés-
timos serão concedidos aos 
clubes tendo como garantia 
os valores devidos aos times 
em razão dos contratos de 
direitos de transmissão te-
levisiva dos campeonatos, 
e prêmios por desempenho 
nesses torneios.

“Temos procurado todas 
as formas de apoiar os clu-
bes nesse momento difícil”, 
afirma o presidente da CBF, 
Rogério Caboclo, em nota 
oficial publicada na noite de 
segunda-feira (8), no site da 
entidade. O dirigente foi en-
fático ao destacar que não 
basta apenas a volta das 
competições. “Precisamos 
de clubes capazes de retor-
nar a elas de forma compe-
tente”.

Série B
Também na nota oficial, 

a CBF garantiu que os clu-
bes da Série B receberão 
um adiantamento de aproxi-
madamente R$ 15 milhões, 
sobre os valores que tem 
a receber sobre o contrato 
de direitos de transmissão 
com a rede de televisão, que 
transmite a competição. 

Candidatura para 
sediar Copa Feminina 

em 2023
A Confederação Brasilei-

ra de Futebol (CBF) retirou a 
candidatura do Brasil à sede 
da Copa do Mundo Femini-
na de 2023. Em nota divul-
gada na segunda-feira (8), a 
entidade justificou a decisão 
“após minuciosa avaliação” e 
“uma combinação de fatores”, 
como a falta de garantias do 
governo federal devido à pan-
demia do novo coronavírus. 
A CBF decidiu apoiar a can-
didatura da Colômbia - que 
concorre com Japão e com 
uma parceria entre Austrália e 
Nova Zelândia para receber a 
competição. 

Segundo a nota, a Fifa 
considerou que a candida-
tura brasileira não apresen-
tou “as garantias do doverno 
federal e documentos de 
terceiras partes, públicas e 
privadas, envolvidas na rea-
lização do evento”. A CBF 

alegou compreender o pro-
tocolo padrão da entidade 
e recordou que o governo 
elaborou uma carta de apoio 
institucional que assegurava 
o país como “absolutamen-
te apto”, do ponto de vista 
estrutural, para receber as 
disputas, “como já o fez em 
situações anteriores”.

O comunicado, porém, 
sublinhou que o governo, 
“por conta do cenário de aus-
teridade econômica e fiscal, 
fomentado pelos impactos 
da pandemia da covid-19”, 
avaliou não ser “recomendá-

vel, neste momento, a assi-
natura das garantias solicita-
das”. A Confederação disse 
entender a cautela “diante 
do momento excepcional 
vivido pelo país e pelo mun-
do”. Ponderou, ainda, que o 
acúmulo de eventos espor-
tivos de grande porte reali-
zados em curto intervalo de 
tempo no Brasil “poderia não 
favorecer a candidatura na 
votação do próximo dia 25 
de junho, apesar de serem 
provas incontestáveis de ca-
pacidade de entrega”.

Já sobre a opção de 

apoiar a campanha colom-
biana para receber o Mun-
dial, a CBF avaliou que uma 
candidatura única da Confe-
deração Sul-Americana de 
Futebol (Conmebol) aumen-
ta as chances de a compe-
tição ocorrer no continente 
pela primeira vez. Realizada 
desde 1991, a Copa Femini-
na foi disputada duas vezes 
na Ásia (ambas na China), 
três na América do Norte 
(duas nos Estados Unidos 
e uma no Canadá) e três na 
Europa (Suécia, Alemanha e 
França).

A Federação Internacional de Vôlei 
(FIVB, sigla em inglês) cancelou quatro 
torneios do Circuito Mundial de Vôlei de 
Praia, devido à pandemia do novo coro-
navírus (covid-19). De acordo com nota 
oficial, deixarão de ocorrer as competi-
ções - três estrelas - em Bandar Abbas 
(Irã) Gold Coast, (Austrália) e Jurmala 
(Letônia), e também o torneio em Ostra-
va (República Tcheca), único quatro es-
trelas. Marcadas inicialmente para março 
e maio deste ano, as quatro competições 
já haviam sido adiadas anteriormente.  

O calendário da FIVB não prevê 
disputas para este mês. Em julho está 
programada a retomada dos jogos em 
Ljubljana (Eslovênia), com início no dia 
30 e término em 2 de agosto. Uma nova 
atualização do cronograma deverá ser 
divulgada em agosto, com base em infor-
mações das autoridades de saúde.

As inscrições para a temporada 
2020/2021 vão começar no final deste 
mês, porém as datas dos torneios ainda 
não foram confirmadas. Por enquanto, 
não há previsão para a realização de 
eventos - 3, 4 ou 5 estrelas - antes da 
segunda quinzena de outubro de 2020.

Classificação para a Olimpíada
Ao todo, serão 24 duplas por gênero 

que disputarão as medalha de ouro nos 
Jogos de Tóquio. Os 15 primeiros coloca-
dos do ranking olímpico - elaborado com 
base nos eventos do Circuito Mundial - 
se classificam para os Jogos de Tóquio 
(Japão), adiados para o ano que vem.

O Brasil já conquistou o número 
máximo possível de duplas classificadas 
por um país. Já estão assegurados para 
representar o país em Tóquio as duplas 
Ana Patrícia/Rebecca, Ágatha/Duda,  
Alison/Álvaro Filho e Evandro/Bruno 
Schmidt.

O restante das vagas será destinada 
ao país-sede, ao campeão do Campeo-
nato Mundial, os campeões das Copas 
Continentais, sendo cinco vagas, que 
são distribuídas para cada confederação 
continental. Por fim, os campeões da 
Olimpíada de vôlei de praia da FIVB, que 
é torneio de qualificação, terão acesso a 
duas vagas. 


