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  Rio de Janeiro, Quinta-feira, 18 de Junho de 2020

Eternizada pelos roman-
ces do escritor Jorge Amado, 
quem conhece Ilhéus distan-
te a pouco mais de 400 qui-
lômetros de Salvador pode 
desfrutar do mar e de uma 
vasta área de mata atlântica 
no Sul da Bahia. Os casa-
rões do centro que remetem 
ao luxo e extravagância dos 
coronéis da época áurea 
do cacau também são uma 
atração à parte. Confira na 
página 6!

Com uma gestão mar-
cada por investimentos na 

Educação, a prefeita de 
Araruama, na Região dos 

Lagos, Livia de Chiquinho, 
inaugura na sexta-feira 
(19) a Escola Municipal 

100% Ecológica, no bairro 
Areal. Essa é a segunda 
unidade 100% ecológica 

do município. Para evitar 
aglomeração por conta da 
pandemia do Coronavírus, 
a cerimônia vai ser online, 

transmitida ao vivo pelo 
Facebook da Prefeitura, 

às 11h. Pág.2

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no 
Combate à Corrupção (GAECC/MPRJ), e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio 
do GAECO/MPDFT, deflagraram na quarta-feira (17) mais uma etapa da Operação Mercadores do Caos. Um dos 
alvos é Carlos Frederico Verçosa Duboc, superintendente de Orçamento e Finanças da Secretaria Estadual de 
Saúde. Ele respondia ao ex-secretário de Saúde Edmar Santos, exonerado por conta do escândalo, e continuava 
na pasta na gestão de Fernando Ferry. Pág. 3

Exposição virtual marca os 
100 anos de Carlos Scliar

Com as visitas temporariamente suspensas ao público por conta da 
pandemia, a Casa Scliar, em Cabo Frio, em breve, poderá ser visitada de 
qualquer lugar do mundo. Para celebrar o centenário do pintor modernis-
ta, o Instituto Cultural Carlos Scliar disponibilizará a partir desse mês o 
passeio virtual à Casa museu Carlos Scliar. Nas paredes da sala principal 
a exposição “Scliar – 100 Anos”, recebe os visitantes com obras que da-
tam desde os anos 40 até os anos 90 do século passado. A visita virtual, 
abre as portas da casa onde Scliar viveu cerca de 40 anos. O passeio 
virtual, estará disponível no site www.carlosscliar.com, a partir do dia 21 
de junho, data em que Carlos Scliar completaria 100 anos.

Festival Delivery 
de Rio das Ostras

O Festival Delivery de 
Gastronomia de Rio das 
Ostras tem novos parti-
cipantes e já é sucesso. 
O público tem consumido 
uma variedade de comi-
das deliciosas e bebidas a 
preços promocionais, sem 
sair de casa. A iniciativa 
da Prefeitura de Rio das 
Ostras para incentivar as 
vendas do segmento de 
gastronomia resultou na 
adesão de mais alguns estabelecimentos - O Hamburguer, Chicago Hot 
Dog & Burguer e Delícias da Brisa. Agora são 30 participantes. O Festival 
Delivery vai até dia 30 de junho, com uma variedade de ofertas desde filé 
mignon à comida japonesa, passando por pizzas, uma grande variedade 
de hambúrgueres, massas, petiscos, além de cervejas artesanais e vinho 
frisante, com preços a R$ 20 e R$ 30. Todas as ofertas, horários de funcio-
namento e contatos dos delivery estão no site da Prefeitura - https://www.
riodasostras.rj.gov.br/festival-delivery/.

Cerca de dez mil pes-
soas serão beneficiadas 
pela obra de pavimenta-
ção da Estrada da Capiva-
ra, que liga os bairros Ci-
dade Nova, Nova Iguaba, 
Coqueiros e Sapeatiba 
Mirim. Serão cerca de 
2.200 m de pavimentação 
adquirida com recursos 
do próprio município.  O 
asfaltamento do trecho é 
uma antiga reivindicação 
da comunidade local. Mo-
radores que sofrem com 
as péssimas condições 
da estrada, comemoram 
o começo da obra, mas 
pedem que as ações che-
guem até as ‘casinhas 
populares’ e não sejam 
esquecidos. Pág. 2
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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

 Divulgação

Ascom PMA

Divulgação

 Divulgação

PROGRAMA LINHA DIRETA 

RÁDIO NOVO RIO FM 

SÁBADO ÀS 9 DA MANHÃ 

DOMINGO ÀS 2 DA TARDE 

89,7 NOTÍCIA E ENTREVISTA COM A BOA MÚSICA 

NA COMUNICAÇÃO DE CHICO MAZOLA

Cerca de dez mil pessoas 
serão beneficiadas pela obra 
de pavimentação da Estra-
da da Capivara, que liga os 
bairros Cidade Nova, Nova 
Iguaba, Coqueiros e Sapea-
tiba Mirim. Serão cerca de 
2.200 m de pavimentação 
adquirida com recursos do 
próprio município. A obra 
teve inicio no último dia 8 e 
fez parte das comemorações 
dos 25 anos de emancipa-
ção da cidade. 

Na ocasião, o prefeito 
Vantoil Martins deu o ponta-
pé inicial na pavimentação da 
Estrada da Capivara em live 
nas redes sociais do gover-
no. “Estamos muito felizes de 
poder começar, na data de 
hoje, essa importante obra. 
Nossa cidade merece ser 
tratada com atenção e isso 

um convênio, assinado em 
3 de outubro de 2019. “Com 
essa pandemia, o DER não 
conseguiu fazer os repas-
ses, mas a gente entende 
que essa é uma obra muito 
importante para a popula-
ção, que está esperando por 
isso há muito tempo. Então 
fizemos estudos, orçamen-
tos, abrimos uma licitação, e 
conseguimos caminhar com 
essa pavimentação”.

Cacio esclareceu ainda 
que o Estado precisa forne-
cer recursos pra concluir a 
obra, mas que, ainda que 
o repasse não seja feito, a 
Prefeitura já tem o orçamen-
to liberado e reservado para 
a finalização da obra. 

O asfaltamento do trecho 
é uma antiga reivindicação 
da comunidade local. Mo-

radores que sofrem com as 
péssimas condições da es-
trada, comemoram o come-
ço da obra, mas pedem que 
as ações cheguem até as 
‘casinhas populares’.

 Segundo a Prefeitura, os 
trabalhos na estrada da Ca-
pivara e estrada de Sapea-
tiba compreendem não só a 
pavimentação, mas também 
a desobstrução de manilhas 
entupidas. São duas obras 
em uma e será o fim dos 
alagamentos.

 “Lembrando que nessa 
primeira etapa serão 2.200 
metros de pavimentação 
ligando até o Bairro Sapea-
tiba e a segunda etapa, em 
outra fase, iremos até a La-
goa de Bulcão, depois das 
‘casinhas populares’”, disse 
a assessoria.

é gratificante. Parabéns aos 
iguabenses”, disse o gestor.

A Secretaria de Obras 
agora tem o prazo de 90 

dias para finalizar o serviço. 
O secretário da pasta, Aril-
son Cacio, explicou que, ini-
cialmente, a pavimentação 

seria feita em parceria com 
o Departamento de Estradas 
e Rodagem do Rio de Janei-
ro (DER-RJ), por meio de 

Agentes da Secretaria de Se-
gurança Pública mantém a fisca-
lização nas entradas de Arraial do 
Cabo para assegurar o cumpri-
mento do decreto de quarentena, 
ainda em vigor, com objetivo de 
evitar um surto do novo coronaví-
rus no Município.

De acordo o Secretário da 
pasta, Bruno Monteiro, foram iden-
tificados somente no último fim de 
semana 112 condutores de outras 
cidades e estados tentando entrar 
no município sem apresentar os 
devidos comprovantes estipulados 
no Decreto. Todos os veículos fo-
ram impedidos de entrar na cidade 
e retornaram da barreira. A Prefei-
tura reforça que a fiscalização está 
sendo feita em todas as entradas 
da cidade. As barreiras seguem 
instaladas na rodovia que liga Ar-
raial à Cabo Frio (na entrada da 

Praia do Pontal), em frente a Se-
cretaria de Segurança Pública, e 
nas principais pistas de Monte Alto 
e Pernambuca.

É importante lembrar que a 
cidade não está aberta para o tu-
rismo e todas as medidas adota-
das a fim de restringir a circulação 
de pessoas seguem em vigor. A 
Secretaria de Segurança Pública 
e o Procon estão recebendo de-
núncias de empresários e donos 
de casas de aluguel de tempo-
rada, que estariam facilitando a 
entrada de turistas em Arraial do 
Cabo. As irregularidades estão 
sendo apuradas e os moradores 
podem ajudar, denunciando pelos 
números 153 e 199. A Secretaria 
do Ambiente, através da Guarda 
Ambiental Marítima, também aten-
de denúncias de descumprimento 
dos decretos nas praias.

Os investimentos em 
Educação são uma marca 
da gestão da prefeita Livia 
de Chiquinho. Uma demons-
tração de que, quando há 
planejamento e seriedade, 
as ações acontecem mesmo 
em momentos difíceis como 
esse que vivemos. A próxi-

Araruama vai inaugurar segunda
escola 100% ecológica do município

ma obra a ser inaugurada 
é a Escola Municipal 100% 
Ecológica, no bairro Areal, 
nesta sexta-feira (19). Essa 
é a segunda escola 100% 
ecológica do município. 

Para evitar aglomeração 
por conta da pandemia do 
Coronavírus, a cerimônia 

vai ser online, transmitida ao 
vivo pelo Facebook da Pre-
feitura, às 11h. 

A unidade vai receber o 
nome de Escola Municipal 
Menino Robson Júnior, uma 
homenagem póstuma ao es-
tudante araruamense Rob-
son Júnior.

A escola dá um exemplo 
de sustentabilidade ambien-
tal. Possui energia solar, o 
que vai resultar em economia 
e Sistema de Reaproveita-
mento da água da chuva, que 
poderá  ser usada nos banhei-
ros e para molhar o jardim.

A unidade vai comportar 
530 crianças, em dois tur-
nos. São 13 salas de aula, 
que vão atender  a Educa-
ção Infantil e o 1° segmento 
do Ensino Fundamental.

A estrutura física conta, 
ainda, com refeitório, cozi-
nha, depósitos, despensa, 
biblioteca, sala de professo-
res, sala de orientação edu-
cacional, sala de orientação 
pedagógica, sala de direção, 
recepção, secretaria, sala 
de recursos, sala multimídia, 
pátio coberto (com palco e 
camarins), banheiros, inclu-
sive com acessibilidade.

E é assim, conciliando 
ensino de qualidade com 
sustentabilidade ambiental, 
que a Prefeitura segue in-
vestindo em um futuro me-
lhor para as nossas crianças.

Secretaria de Meio Ambiente realiza
serviços de manutenção em Rio das Ostras

Mesmo neste momento de pandemia, a Secre-
taria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca de 
Rio das Ostras continua seus trabalhos para o 
bem-estar da população da Cidade.

O Instituto Municipal de Educação de Rio das 
Ostras (IMERO), em Nova Cidade, recebeu equi-
pes da Secretaria de Meio Ambiente para revitali-
zação dos bancos nas áreas comuns. Os bancos 
da Unidade foram consertados e pintados, pro-
porcionando mais conforto e segurança.

Equipes da Secretaria também realizaram a 
limpeza de uma área em Claudio Ribeiro, o que 
significa melhorias para os moradores da locali-
dade. Mais saúde e segurança para todos.

IMERO - O Instituto de Educação de Rio das 
Ostras foi inaugurado em 2004. Conciliando disci-
plinas do Ensino Médio com o curso profissiona-
lizante de magistério. se destaca como formador 
de educadores de excelência.
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(Rua atrás das Casas Bahia - Largo Santo Antônio)

O plenário do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) de-
cidiu revisar o cálculo para 
a distribuição do Fundo Es-
pecial de Financiamento de 
Campanha, cujo valor total 
neste ano é de R$ 2,034 bi-
lhões.

O tribunal já havia divul-
gado a divisão de recursos 
de acordo com o tamanho 
das bancadas de cada parti-
do no Congresso na data de 
1º de junho de 2020. Agora, 
os ministros do TSE deci-
diram que, pela legislação 
eleitoral, o correto é levar em 
consideração o tamanho de 

cada bancada conforme o 
resultado da eleição de 2018.

O TSE também decidiu 
mudar o cálculo relativo às 
bancadas no Senado. Nes-
se caso, é preciso conside-
rar o partido no qual os se-
nadores em quarto ano de 
mandato se encontrava no 
dia da eleição geral.

De acordo com legisla-
ção aprovada em 2019, os 
recursos do Fundo Eleito-
ral deve ser dividido da se-
guinte forma: 48% de forma 
proporcional ao tamanho 
da bancada dos partidos 
na Câmara dos Deputados; 

35% de modo proporcional 
ao número de votos recebi-
dos por cada legenda nas 
eleições de 2018 (para as 
agremiações com ao me-
nos um deputado); 15% de 
acordo com as bancadas 
no Senado; 2% igualmente 
entre todos os partidos re-
gistrados no TSE.

Dois dos 33 partidos 
hoje existentes, o Novo e 
o PRTB, decidiram abrir 
mão dos recursos. A nova 
distribuição do fundo entre 
as demais 31 agremiações 
deve ser divulgada em bre-
ve pela Justiça Eleitoral.

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ), por meio do Grupo 
de Atuação Especializada 
no Combate à Corrupção 
(GAECC/MPRJ), e o Minis-
tério Público do Distrito Fe-
deral e Territórios (MPDFT), 
por meio do GAECO/MP-
DFT, deflagraram na quar-
ta-feira (17) mais uma etapa 
da Operação Mercadores do 
Caos.

São cumpridos dois man-
dados de prisão preventiva 
no Rio de Janeiro e outros 
nove mandados de busca e 
apreensão no Rio (4) e em 
Brasília (5), expedidos pelo 
Juízo da 1ª Vara Criminal 
Especializada da Capital 
(Rio de Janeiro).

Um dos alvos é Carlos 
Frederico Verçosa Duboc, 
superintendente de Orça-
mento e Finanças da Se-
cretaria Estadual de Saúde. 
Ele foi preso em casa, em 
Pendotiba, Niterói, informou 
a TV Globo. Duboc respon-
dia ao ex-secretário de Saú-
de Edmar Santos, exonera-
do por conta do escândalo, 
e continuava na pasta na 
gestão de Fernando Ferry. 
Ele autorizava as despesas, 
caso da compra dos respira-
dores.

A Operação Mercadores 
do Caos iniciada no início 
de maio, busca combater a 

organização criminosa que 
desviou mais de R$ 18 mi-
lhões do erário estadual do 
Rio de Janeiro, destinados 
à compra de aparelhos ven-
tiladores pulmonares para 
tratamento de pacientes em 
estado grave portadores de 
covid-19. Passados mais de 
dois meses da data de en-
trega dos respiradores com-
prados emergencialmente, 
sem licitação, nenhum equi-
pamento foi entregue pelas 
empresas, nem o dinheiro 
devolvido aos cofres públi-
cos.

A ação, do Gaeco, con-
ta com o apoio do Grupo 
de Atuação Especializada 

no Combate à Sonegação 
Fiscal e aos Ilícitos contra a 
Ordem Tributária (GAESF/
MPRJ); da Coordenadoria 
de Segurança e Inteligência 
(CSI/MPRJ); do Centro de 
Inteligência do MPDFT; da 
Polícia Civil do Rio de Janei-

ro, por meio do Departamen-
to Geral de Polícia Espe-
cializada; e da Polícia Civil 
do Distrito Federal, através 
da Coordenação Especial 
de Combate à Corrupção e 
ao Crime Organizado (CE-
COR).

SECRETARIA DE SAÚDE DIZ QUE VAI 
EXONERAR SUPERINTENDENTE 

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) do Rio de Janeiro informou 
que vai exonerar o superintendente de Orçamento e Finanças, Carlos 
Frederico Verços Duboc. Ainda segundo a Secretaria de Saúde, des-
de o dia 3 de junho, as ordenações de despesas da pasta, que eram 
feitas por Duboc, passaram às mãos do secretário Fernando Ferry. 
“A Secretaria reforça o compromisso de transparência e de lisura na 
gestão pública e se coloca à disposição das autoridades para prestar 
quaisquer esclarecimentos a respeito dos fatos”, disse.

A Polícia Ro-
doviária Federal 
(PRF) e o Disque 
Denúncia firmaram 
um acordo de coo-
peração técnica 
no Rio de Janeiro 
na terça-feira (16) 
com a finalidade 
de combate ao crime organizado no estado. O su-
perintendente da PRF no Rio de Janeiro, Silvinei 
Vasques, disse que as tecnologias, metodologias e 
experiências, de interesse público institucional, se-
rão desenvolvidas para análise de dados e troca de 
informações para otimizar o serviço policial.

“Essa integração entre a Polícia Rodoviária Fe-
deral e o Disque Denúncia é muito importante para a 
sociedade fluminense. Apreendemos toneladas de 
entorpecentes e prendemos centenas de crimino-
sos. Com o intercâmbio de conhecimentos teremos 
resultados mais positivos”, disse Vasques.

O diretor de relações institucionais do Disque 
Denúncia, Jonas Machado, explicou que a parceria 
do Disque Denúncia com a PRF, com a integração 
de sistemas e logística operacional, é uma inovação 
para desenvolver “ainda mais o serviço prestado ao 
Rio de Janeiro”.

Anonimato
O Disque Denúncia é uma central de atendimento 

especializada em atender a população que vivencia 
ou presencia ações criminosas. Os relatos recebi-
dos por meio das ligações anônimas são recebidos 
e repassados às autoridades com rapidez e eficácia. 
O telefone do Disque Denúncia é (21) 2253-1177.

O presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, empos-
sou na quarta-feira (17) o 
deputado Fábio Faria (PS-
D-RN) como ministro do Mi-
nistério das Comunicações, 
recriado na semana passa-
da.

No primeiro discurso 
como ministro, Faria falou 
sobre os desafios à frente da 
pasta e sobre os benefícios 
das telecomunicações no 
enfrentamento à pandemia 
do coronavírus. E comen-
tou, também, a crise política 
no país.”O grave momento 
também exige de nós uma 
postura de compreensão, 
de abertura ao diálogo. Se 
é tempo de levantarmos a 
guarda contra o novo coro-
navírus, também é hora de 
um armistício patriótico e 
deixarmos a arena eleitoral 
para 2022”, disse.

“É preciso sobretudo 

respeito, e que deixemos 
as nossas diferenças políti-
co-ideológicas de lado para 
enfrentarmos esse inimigo 
invisível comum que, lamen-
tavelmente, tem tirado a vida 
de milhares de pessoas e 
gerado danos incalculáveis 
à economia. É hora de paci-
ficar o país.”

Os presidentes da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM- 
RJ), do Supremo Tribunal 
Federal (STF), ministro Dias 
Toffoli, e do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ), João 
Otávio de Noronha, compa-
receram à cerimônia, mas 
não discursaram ao microfo-
ne. Segundo Fábio Faria, o 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), disse 
ter tido um “imprevisto”.

Em um discurso rápido, 
Jair Bolsonaro disse que 
“não são as instituições que 
falam o que o povo deve fa-

zer”, e sim o contrário. E de-
fendeu o respeito à Constitui-
ção, mesmo se alguém “não 
concordar” com o texto dela.

“O nosso povo respira li-
berdade. Temos uma Consti-
tuição pela frente, que pese 
alguns de nós até não con-
cordar com alguns artigos, 
mas temos um compromis-
so, todos nós. Do Judiciário, 
do Legislativo e do Executi-
vo, de honrá-la e respeitá-la 
para o bem comum. Tenho 
certeza que respeitando 
cada artigo da nossa Cons-
tituição, nós atingiremos o 
nosso objetivo para o bem 
de todos”, afirmou.

Novo ministério – Para 
a recriação da pasta, o Mi-
nistério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovações e Comunica-
ções, chefiado por Marcos 
Pontes desde o início do 
governo Bolsonaro, foi des-
membrado em dois: Minis-

tério das Comunicações e 
Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovações.

Em razão da mudança 
de nome, o ministro Marcos 
Pontes assinou um novo ter-
mo de posse na cerimônia. 
“A terraplanagem está feita, 
o alicerce está construído, 
agora precisamos construir 
as paredes de tudo isso”, 
disse, sobre o desmembra-
mento do ministério.

Entre as atribuições da 
nova pasta, estão: política 
nacional de telecomunica-
ções; política nacional de 
radiodifusão; política de co-
municação e divulgação do 
governo federal. O atual che-
fe da Secretaria de Comuni-
cação da Presidência da Re-
pública, Fábio Wajngarten, 
será secretário-executivo da 
pasta.

O novo ministério tam-
bém será responsável por 

Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel), 
Correios, Telebrás e Empre-
sa Brasil de Comunicação 
(EBC).

O diretor-geral da Polícia 
Federal, Rolando Alexandre 
de Souza, e o diretor-geral 
da Abin, Alexandre Rama-
gem, e ministros do governo 
Bolsonaro também assisti-
ram à cerimônia. Os presi-
dentes nacionais do MDB, 

Baleia Rossi e do Progres-
sistas, Ciro Nogueira, além 
do ex-presidente do PSD 
Gilberto Kassab também es-
tiveram na posse.

Novo ministro – Confor-
me o site de Fábio Faria, o 
deputado do PSD é formado 
em administração de empre-
sas, pela Universidade Po-
tiguar (UnP). O deputado é 
genro do empresário e apre-
sentador Silvio Santos.
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Tânia Rêgo/Agência Brasil

Divulgação/Polícia Civil

Com a gente

você viaja 

em boa 

Companhia

Policiais federais cumpri-
ram na quarta-feira (17) man-
dados de prisão temporária e 
de busca e apreensão con-
tra dois auditores da receita 
estadual do Rio de Janeiro. 
Eles são suspeitos de mo-
vimentar altas quantias por 
meio de operações ilegais de 
câmbio (compra e venda de 

moeda estrangeira).
A operação chamada Re-

corrência, é um desdobra-
mento da Câmbio Desligo, 
deflagrada em 2018 e que 
investigou um esquema de 
lavagem de dinheiro e eva-
são de divisas envolvendo 
doleiros em um esquema de 
corrupção durante o governo 

de Sérgio Cabral.
De acordo com a Polícia 

Federal, os dois auditores 
que são alvos da operação 
de hoje integravam um bra-
ço na Secretaria Estadual de 
Fazenda da organização cri-
minosos que seria chefiada 
por Cabral.

Os mandados foram ex-

pedidos pela 7ª Vara Crimi-
nal Federal do Rio de Janei-
ro. Estão sendo cumpridos 
dois mandados de busca e 
apreensão e dois manda-
dos de prisão temporária, 
sendo um deles na Barra 
da Tijuca e o outro em São 
José dos Campos, em São 
Paulo.

A Polícia Civil realizou na terça-feira (17) a operação “Themis” 
contra o tráfico de drogas no condomínio “Minha Casa, Minha Vida”, 
no bairro de Inoã, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Du-
rante a ação, agentes apreenderam uma grande quantidade de dro-
gas, um simulacro de fuzil, duas pistolas e munições.  Segundo a 
polícia, a investigação começou há cerca de um mês e conseguiu 
localizar os pontos do tráfico de drogas na localidade.

A operação é coordenada pelo delegado Júlio César Mulatinho, 
titular da 82ª DP, e recebeu o nome “Themis” em alusão à deusa 
grega da justiça.

Após buscas pelo condomínio e proximidades, os agentes 
avistaram suspeitos armados, que fugiram para uma área de mata, 
onde houve troca de tiros. De acordo com a Polícia Civil, os suspei-
tos conseguiram fugir.

Entre as drogas apreendidas estão uma grande quantidade de 
cocaína, crack, maconha e galões de cheirinho da loló.
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Sempre atento às necessidades dos moradores, o presiden-
te da Câmara de Paraty, Valceni Sanica, cobra manutenção 
da concessionária Águas de Paraty no bairro Mangueira. 
“Peço ao pessoal da Águas de Paraty para vir arrumar esse 
cano na Rua da Mangueira, por favor. Daqui a pouco isso 
está uma cratera e pode causar algum acidente”, disse o ve-
reador em um vídeo divulgado nas redes sociais. 

Mesmo em tempo de pandemia do coronavírus, o deputado estadual Chiquinho Bra-
zão vem cumprindo seu papel em busca dos direitos do povo. “Sempre pensando 
no bem-estar e segurança da população, a família Brazão não para com o trabalho 
de sanitização. Digo e repito: todos podemos e devemos fazer nossa parte. Estamos 
falando de vidas, ao se proteger você também protege o outro”, disse. Ao lado de 
Pedro Brazão e Walmir Brazão, Chiquinho levou o serviço de sanitização a Avenida 
dos e o Condomínio Pomar Bons Amigos. ‘Passamos pela rua São Balduíno, Lago-
landia, Januário Barbosa. Estrada Engenho Velho nos condomínios: Recanto dos 
Pássaros, Residencial Engenho Velho, Recanto da Taquara; ambos na Taquara. No 
município de Nilópolis passamos pelos bairros Nossa Senhora de Fátima e Manoel 
Reis. Avante e juntos no combate ao novo Coronavírus’, frisou.

A reabertura do Parque Nacional do Itatiaia, que estava prevista para o próximo 
sábado (20), foi adiada pela direção da reserva. O motivo da prorrogação da data é 
por conta do aumento do número de casos no Sul do Rio de Janeiro e pela neces-
sidade de evitar aglomerações. A previsão é que a entrada de turistas no parque 
volte a ser permitida no dia 8 de julho, mas a data ainda precisa ser aprovada pelo 
ICM Bio, o Instituo Chico Mendes, responsável pelo parque.

As 137 unidades de conservação (UCs) federais receberam 15,33 milhões de vi-
sitantes em 2019, o que representa um aumento de mais de 20% em relação ao 
ano anterior. Segundo informações do Ministério do Meio Ambiente, o ecoturismo 
contribui para a  conservação da natureza e para a sensibilização da sociedade em 
relação ao meio ambiente, além de impulsionar  o desenvolvimento da economia 
nacional com a geração de emprego e renda. Em 2018, foram gerados cerca de 
90 mil empregos, R$ 2,7 bilhões em renda, R$ 3,8 bilhões em valor agregado ao 
Produto Interno Bruto (PIB – soma de todos os bens e serviços produzidos no país) 
e R$ 1,1 bilhão em impostos. As duas unidades de conservação mais visitadas em 
2019 foram o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o Parque Nacional 
do Iguaçu, no Paraná, e a Mata Atlântica foi o bioma com mais visitação, com 67% 
e quatro das dez unidades mais visitadas.

Na última sexta-feira (12), moradores e vereadores de Volta Re-
donda receberam a triste notícia do encerramento das atividades 
do Recreio do Trabalhador. Na nota emitida para comunicar o fe-
chamento, a Fundação CSN explica que por conta da Pandemia do 
novo Coronavírus – Covid 19, os clubes foram obrigados a paralisar 
suas atividades, por se tratar de locais propícios a aglomerações, 
mas a situação do Recreio foi agravada com a perda, ao longo do 
tempo de uma quantidade de sócios significativa, declinado, assim, 
com o fechamento”. “É com pesar que recebo a triste notícia sobre 
o encerramento das atividade do Clube Recreio dos Trabalhadores. 
O local possui uma enorme importância cultural, esportiva e recrea-
tiva e faz parte da história de Volta Redonda. Foi um clube construí-
do e desenvolvido para o lazer dos trabalhadores da Companhia 
Siderurgica Nacional e suas famílias . O fechamento de suas portas 
no justo monento, em que, o atual governo muncipal se diz tão pró-
ximo ao presidente da CSN, com ele prometendo ganhos para Volta 
Redonda, demonstra que a cidade está totalmente abandonada”, 
disse o vereador Granato Washington.

Para a alegria dos munícipes, a Câmara de Vereadores aprovou por unanimi-
dade um projeto de lei, de autoria do vereador Rodrigo Furtado, assinado por 
diversos vereadores em coautoria, tombando o Recreio. O projeto foi votado 
em regime de urgência e preferência, requerido por Rodrigo Furtado, aprovado 
por unanimidade, e segue para o prefeito Samuca Silva para sanção.”Hoje pro-
pus e aprovei o tombamento do Recreio do Trabalhador Getúlio Vargas. Agora 
entregar para o povo administrar e ter espaço de lazer, esporte e cultura”, disse 
Furtado. Nesta quinta-feira (18), os vereadores se reúnem para discutir outras 
soluções para o local. Entre as propostas, está a desapropriação do local.

Atento

Recreio dos Trabalhadores II
Sanitização

Reabertura adiada

Mais visitados

Recreio dos Trabalhadores I

Envie suas críticas, 
sugestões e 

reclamações para 
o e-mail      

tribunadosmunicipios@
gmail.com e veja-as 

publicadas na próxima 
edição.

Reprodução

Paulo Dimas

São Gregório Barbarigo, fundador de escolas e 
instituições de caridade, que tivestes a graça de 
nascer em uma família cristã e bem estruturada, 
nós vos louvamos por vossa vida de santidade e 
pedimos vossa intercessão: olhai por nossos es-
tudantes e professores, pelos responsáveis por 
nossa nação e por todas as nações do mundo, 
para que se voltem a Deus e cumpram os Man-
damentos, as Leis de Deus e assim esta terra se 
tornará um lugar de mais vida. Amém!

ORAÇÃO AO SANTO

SANTO 
GREGÓRIO JOÃO 

BARBARIGO

Que tal aprender a preparar 
o clássico italiano: macarrão 
carbonara tradicional. Um pra-
to fácil, simples, barato, rápido 
e muitíssimo saboroso. Essa 
receita é para conquistar o co-
ração de quem você ama ou 
preparar em uma ocasião su-
perespecial. Gostou? Confira o 
passo a passo!
Tempo: 30 minutos

Rendimento: 2 pessoas
Dificuldade: fácil
Ingredientes: 160 g de massa; 
4 gemas; 100g (ou 1/2 xícara) de 
queijo ralado – dê preferência aos 
queijos pecorino romano, parmigia-
no reggiano ou mesmo o parme-
são; 100g de guanciale ou pancetta 
ou bacon; Pimenta-do-Reino.
Modo de Preparo: Frite o bacon 
em fogo baixo. Depois misture à 

parte as gemas junto com o quei-
jo ralado até fazer uma pasta. 
Adicione a pimenta-do-reino.
Enquanto isso, cozinhe a massa 
seca ao dente. Desligue o fogo. 
Misture a massa ao bacon.
Adicione a pasta à massa e mis-
ture vigorosamente. Adicione um 
pouco da água do cozimento e 
continue mexendo até dar o pon-
to. Prontinho, é só servir!

CARBONARA TRADICIONAL

Culinária

Neste momento se intensifica 
seu desejo genuíno em evoluir e 
se expandir, e nada pode detê-lo 
nessa busca. É tempo de unir de-
terminação e maleabilidade para 
trilhar esse caminho com quali-
dade e sabedoria.

Horóscopo

É possível que o seu humor os-
cile ao longo do dia, por isso é 
importante manter a atenção 
para não se perder no fluxo in-
tenso de pensamentos e senti-
mentos. É tempo de estabelecer 
limites emocionais.

Hoje você tende a perceber o 
valor da autonomia e da indepen-
dência, forças que nos estimulam 
a agir de acordo com os nossos 
mais puros desejos e instintos. É 
tempo de respeitar as suas von-
tades.

Aqueles com quem cultivamos 
laços de afeto são tão respon-
sáveis quanto nós por nutrir e 
manter firme a vitalidade da re-
lação. É tempo de valorizar mais 
as pessoas que se dedicam de 
fato à sua amizade.

Essa é uma fase onde a mente 
tende a se interessar por assun-
tos que trazem alegria, criativida-
de e satisfação. É tempo de rela-
xar para ter ideias mais positivas, 
em sintonia com seu estado de 
espírito.

Mesmo que você venha sen-
tindo uma energia mais ativa 
e impulsiva, busque seguir em 
um ritmo mais lento, cuidando 
internamente do que pede por 
zelo. É tempo de fortalecer den-
tro para reluzir fora.

Agora a sua racionalidade passa 
a ser somada à uma energia que 
acelera os pensamentos e pos-
sibilita a chegada de novas per-
cepções, apresentando infinitas 
possibilidades. É tempo de dar 
asas à imaginação.

O dia tende a trazer uma energia 
de bastante autoconfiança até 
você. Dessa forma suas ações 
ficam mais assertivas e assim 
você se posiciona com mais fir-
meza nas suas relações. É tem-
po de se valorizar.

Não basta projetar e planejar 
cada passo do caminho se sua 
autoconfiança estiver pouco 
presente e trabalhada. É tempo 
de considerar sua própria força 
como as principais ferramentas 
das suas conquistas.

Saber que a maioria dos seus 
sentimentos e sensações são 
similares às de tantas outras 
pessoas possibilita que você ja-
mais se sinta sozinho. É tempo 
de abrir o coração para compar-
tilhar suas questões.

Hoje seu raciocínio está bastan-
te influenciado pelo que sente, 
por isso é importante distinguir 
razão e emoção, obtendo me-
lhores percepções. É tempo de 
desenvolver a paciência para 
agir com maturidade.

O dia favorece as suas realiza-
ções, e para isso é preciso per-
ceber de que forma pode tornar 
mais aprazível o seu processo 
produtivo. Invista em mudanças 
e atualizações. É tempo de tra-
balhar com prazer.

Divulgação

Volta Redonda – RJ –Moradores relatam abandono 
e cobram a finalização de obras de pavimentação em 
Três Poços. “É muita sacanagem com os moradores de 
três poços. Estragou o que estava pronto e largou”, diz 
Hudson Moreira. “Nem terminou a obra de Três Poços. 
Está horrível passar de carro naquela parte lá, um pe-
daço feito e o restante só poeira”, relata Daiane Araujo. 
“Na Avenida Erlei, em Três Poços, só fez 200 metros 
e o resto deixou pra lá. Mais de 1 km de crateras e, o 
agravante, não tem iluminação. Ou quebramos o carro, 
ou diminuímos a velocidade para sermos assaltados, 
ou até mortos. Aí depende da sorte. Fazer asfalto para 
shopping e deixar seres humanos sofrer é muito bizarro 
é fim de carreira mesmo”, lamenta Cleison Maria.

Volta Redonda – RJ – Moradores que buscam aten-
dimento nas unidades de saúde denunciam a falta 
de cuidados de funcionários e moradores. “Fui ao 
médico na Vila voltei assustada. Povo não está nem 
aí, sem máscara, aglomerados. Só Deus pra ter mi-
sericórdia de nós”, disse Laura Freitas.

MentirosoVergonha

Sem prevenção
Cabo Frio – RJ -  Desde a operação da Polícia Fede-
ral deflagrada na última segunda-feira (15) para apurar 
desvios na Saúde do município, moradores não aceita-
ram o pronunciamento do prefeito Dr. Adriano Moreno. 
O prefeito culpou a gestão anterior, chefiada pelo ex-
-prefeito Marquinho Mendes, pelas irregularidades. “Eu 
te pergunto aonde foi para verbas da pandemia e não 
vem com esse papo dizendo que foi pra saúde. Tive na 
UPA e lá não tem nenhum investimento, não tem ne-
nhum tipo exames para o vírus”, disse Creuza Souza. 
“Se é dos governos passados, por que ainda continua 
pagando atrasado e fracionado? Muita mentira podre 
tem nesse desgoverno”, disse Glauce Lopes.

CIDADÃO
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Com natureza exuberan-
te, história e cultura, o litoral 
da Bahia é um destino muito 
procurado, tanto por brasilei-
ros quanto por estrangeiros. 
São tantas as atrações que 
o sul baiano já foi cenário 
para muitos filmes e novelas. 
Essa região foi eternizada 
em romances que cruzaram 
os oceanos, publicados em 
dezenas de idiomas. Desta-
que para Ilhéus, conhecida 
como Princesinha do Sul, 
cheia de histórias, com um 
cheiro inconfundível de cra-
vo e canela, um sabor ini-
gualável de chocolate e ain-
da tendo a maior extensão 
de faixa de areia do litoral da 
Bahia.

A história Ilhéus se mis-
tura com a de Jorge Ama-
do, que na verdade nasceu 
na vizinha Itabuna. O autor 

Nessa mistura de águas e 
cores encontramos a foz de 
um rio muito importante na 
região e que fica no Centro 
da cidade, o Cachoeiro.

Falando no Centro Histó-
rico, o ciclo de prosperidade 
e poder dos senhores do ca-
cau deixou muitas marcas 
na arquitetura de Ilhéus. O 
auge do Ciclo do Cacau na 
Bahia foi por volta de 1930. 
No início do século 20, as 
filhas dos coronéis e as fi-
lhas da elite local estudavam 
no complexo de arquitetura 
neogótica, que abriga uma 
escola, o convento e a Igre-
ja Nossa Senhora Piedade, 
concluído em 1928. É uma 
das mais belas arquiteturas 
que ainda sobrevivem no 
Centro Histórico.

Já o Palácio Paranaguá 
foi construído em estilo neo-

baiano viveu grande parte de 
sua vida lá e construiu suas 
principais obras tendo como 
plano de fundo Ilhéus. Para 
quem viu novelas e minissé-
ries baseadas nas histórias 
de Amado, cada esquina 
pode reservar uma parte do 
cenário dessas produções. 
O Bar Vesúvio, a Casa de 
Jorge Amado, o Bataclan e 
a Catedral de São Sebastião 
são alguns dos lugares que 
podem ser visitados.

Ilhéus, a Princesa do 
Sul, já exportou cacau para 
o mundo todo e hoje vive do 
turismo e do seu porto. Com 
aproximadamente 180 mil 
habitantes, é o oitavo muni-
cípio mais populoso da Bah-
ia, mas um lugar ainda com 
muito espaço para a nature-
za e vista de certos ângulos 
– como os mirantes da Pie-
dade ou o do Alto da Con-
quista – ainda aparece uma 
imensidão de verde e azul. 

clássico em 1907. O prédio, 
onde funcionava a prefeitu-
ra, sofreu algumas reformas 
ao longo do tempo, mas a ar-
quitetura original foi preser-
vada. Hoje, o palácio abriga 
uma secretaria municipal 
e também uma exposição 
permanente de fotografias 
de Ilhéus de várias épocas. 
A velha igreja da principal 
praça da cidade foi substi-
tuída pela Catedral São Se-
bastião, com sua abóboda 
de 48 metros de altura. Sua 
arquitetura é eclética e essa 
construção à época desper-
tou muita polêmica, demo-
rando quase 30 anos para 
ser concluída.

VESÚVIO  – É nessa pra-
ça que fica um bar/restau-
rante que ficou famoso em 
todo o mundo: o Vesúvio. 
Descrito no famoso romance 
Gabriela, cravo e canela, do 
escritor Jorge Amado, o Ve-
súvio completa 101 anos em 

2020. O sobrado azul-claro 
passou recentemente por 
uma reforma e no andar de 
cima já abrigou um cinema e 
um cabaré frequentado pelo 
próprio Jorge, que morava 
ali pertinho. Aliás, as traje-
tórias do cacau e de Ilhéus 
se confundem com a obra 
do genial escritor, traduzida 
para mais de 45 idiomas. 

Atualmente, o restau-
rante/bar serve uma comi-
da árabe maravilhosa e o 
curioso é que o seu interior 
exala um cheiro agradável 
de cravo e canela. 

Bem pertinho do Vesú-
vio, na Rua Jorge Amado, 
num palacete amarelo, fica 
a antiga residência da fa-
mília Amado, onde o eterno 
Jorge viveu e escreveu seus 
primeiros textos e que, de-
pois de reformada em 1997, 
foi transformada em Casa 
de Cultura Jorge Amado. 

O palacete foi construí-
do em estilo neoclássico 
em 1920, ocupa área de 
600 metros quadrados com 
cinco metros de pé-direito, 
piso de jacarandá e lindos 
azulejos ingleses. Nela, os 
visitantes encontram uma 
pequena exposição de rou-
pas do escritor, objetos pes-
soais e uma lojinha.

BATACLAN – Andando 
um pouquinho mais pelo 
Centro Histórico, encontra-
mos um outro lugar muito 
descrito na obra literária de 
Jorge Amado, o famoso ca-
baré Bataclan. Próximo ao 

porto da cidade, e frequenta-
do por boêmios, coronéis do 
cacau e a elite local, o Ba-
taclan foi uma célebre casa 
noturna comandada pela fa-
mosa Maria Machadão. Mui-
tas decisões políticas foram 
tomadas nas mesas desse 
famoso bar, que represen-
tou uma fase áurea daquela 
época.

Depois do apogeu, o Ba-
taclan ficou fechado por mui-
tos anos, sendo reformado 
no início dos anos 2000. A 
fachada continua a mesma, 
mas o cabaré e o cassino 
deram lugar a um ótimo res-
taurante de comida regional, 
e tem também uma repro-
dução do quarto da cafetina 
Maria Machadão e, vez ou 
outra, um animado forró pé 
de serra. 

Praias
Ilhéus é uma ótima op-

ção para quem quer curtir 
dias de descanso — afinal, 
com o litoral mais extenso do 
estado, são quase 100km, 
balneários não lhe faltam. O 
município fica praticamente 
no centro litorâneo do Brasil. 
São belas praias, divididas 
entre as do norte, do centro 
e do sul.

As do norte, com grandes 
extensões de areia, preser-
vam áreas pouco habitadas 
e frequentadas. As do cen-
tro, como Malhado, Avenida 
e Cristo, costumam receber 
praticantes de esportes. Ali 
está o Porto do Malhado. Já 
as do sul são procuradas por 

crise da cacauicultura com 
a infestação da praga co-
nhecida popularmente como 
“vassoura de bruxa” que ata-
cou as plantações de cacau 
da região. A partir daí, novos 
frutos foram estudados e 
cultivados com objetivo de 
produzir chocolate de alta 
qualidade.

Para o chocolate ter a 
denominação de origem, ele 
precisa ser fabricado com 
apenas uma variedade de 
cacau e com frutos da mes-
ma região. Isso acontece 
porque o sabor e o aroma do 
chocolate modificam depen-
dendo da variedade do fruto 
e da localidade.

A maior parte do chocola-
te produzido na cidade é fei-
to com alto teor da fruta, com 
menor percentual de carboi-
dratos e com amêndoas se-
lecionadas de cacau espe-
cial, cultivado em fazendas 
certificadas do sul da Bahia.

Os nibs, como são de-
nominados os pequenos 
fragmentos da amêndoa do 
cacau são ricos em flavo-
noides, um poderoso antio-
xidante que protege as ar-
térias e o coração. Também 
contém magnésio, que ajuda 
a combater a tensão pré-
-menstrual e a insônia. Além 
de delicioso, o chocolate de 
origem traz benefícios à saú-
de.

Ilhéus oportuniza a expe-
riência de conhecer todo o 
processo produtivo do cho-
colate de alta qualidade com 

seus quiosques e hotéis.
Em geral, no leque de 

opções, há desde as praias 
movimentadas às mais pa-
catas. A Praia dos Milioná-
rios, que ganhou esse nome 
por conta das mansões dos 
barões do café construídas 
neste trecho da orla, é um 
prato cheio para quem pro-
cura agito. Com águas cal-
mas e grande faixa de areia, 
o local oferece um dos me-
lhores serviços da região. 
Não faltam quiosques com 
as delícias baianas para o 
turista curtir o dia, a sete qui-
lômetros do centro.

Chocolate
Estar em Ilhéus é mergu-

lhar um pouco na história do 
cacau. A Bahia é responsá-
vel pela produção de mais 
da metade de todo o cacau 
produzido no país. Os cho-
colates fabricados em Ilhéus 
contem maior percentual de 
cacau, sendo comparados 
aos famosos chocolates suí-
ços.

A produção do chocolate 
em Ilhéus começou após a 

o turismo rural. O visitante 
faz um tour pelas fazendas 
de Ilhéus, onde poderá co-
nhecer todo o processo de 
beneficiamento do cacau, 
da colheita, a secagem nas 
barcaças, o preparo da se-
mente, culminando na de-
gustação dos chocolates 
de origem.

Fazenda Almada – A 
fazenda oferece uma área 
de projeto para a observa-
ção científica do Mico Leão 
da Cara Dourada, que se 
tornou extremamente raro. 
Existe uma variedade de 
flora e fauna maior do que 
na mais famosa floresta 
amazônica.A Fazenda Al-
mada situa-se na área da 
Mata Atlântica, segunda 
maior região de floresta tro-
pical do Brasil ao lado da 
Amazônia, onde a floresta 
foi preservada em grande 
parte devido à cultura na-
tural de cultivo do cacau. 
Ela existe desde 1855 com 
direção da mesma família.

Fazenda Contendas 
– Em um local paradisía-
co, a Fazenda Contendas 
tem vários espaços disper-
sos em ambiente bastante 
agradável. Por suas trilhas 
pode se notar a presença 
de animais, pássaros, lin-
das paisagens e a muitos 
outros encantos. Tem pas-
seio de cavalo pela fazenda 
e a prática de pesca no rio. 
O passeio de barco é uma 
atração à parte.

Fazenda Yrerê – A Fa-
zenda Yrerê está localiza-
da as margens do Rio Ca-
choeira a sombra da Mata 
Atlântica do Sul da Bahia. 
Parte antiga da sesmaria 
(sistemas que o rei de Por-
tugal doava as terras em 
troca de plantios) foi doa-
da pela coroa portuguesa 
á família de alemãs no ano 
de 1814. Além da produção 
de Cacau, trabalha também 
com turismo rural, fabrica-
ção artesanal de móveis 
rústicos, flores tropicais, 
artesanato decorativo, pat-
chwork e produz um choco-
late de alta qualidade que 
tem por nome: “Chocolates 
Yrerê”.

Fazenda Primavera – A 
Fazenda Primavera é um 
caso típico de realidade que 
inspirou a ficção. O proprie-
tário Virgílio Amorim abriu 
as porteiras para os turistas 
depois que a vassoura-de-
-bruxa quase acabou com a 
principal fonte de renda da 
região na década de 80.

No pequeno museu da 
sede, documentos, móveis 
antigos, fotos e objetos 
contam a história da família 
misturada com a saga do 
cacau. Tem a credencial do 
órgão que regulamenta os 
museus do Brasil e consta 
no Guia de Museus Brasi-
leiros. Já é um museu re-
gistrado.

Fazenda Provisão – 
Com uma área privilegiada 
e abundante em recursos 
naturais, a Fazenda Provi-
são está localizada às mar-
gens do rio Almada, aberta 
a todos aqueles que dese-
jam ter uma experiência 
diferenciada junto à natu-
reza, à história da região, à 
cultura cacaueira, num am-
biente aconchegante com 
cheiro, gosto e clima típicos 
uma fazenda tradicional.


