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Fabrício Queiroz, ex- 
assessor do senador Flá-
vio Bolsonaro (PSL-RJ), foi 
preso em Atibaia, interior 
de São Paulo, na quinta- 
feira (18). Ele estava em 
um imóvel do advogado do 
parlamentar. Policial Militar 
aposentado, Fabrício Quei-
roz é ex-assessor e ex-mo-
torista do senador, filho do 
presidente Jair Bolsonaro. 
Queiroz movimentou R$ 1,2 
milhão em sua conta de ma-
neira considerada “atípica”, 
segundo relatório do antigo 
Conselho de Atividades Fi-
nanceiras (Coaf). Pág. 3

Caça as Bruxas 
A prisão de Fabrício 

Queiróz, ex-assessor e 
ex-motorista do senador 
Flávio Bolsonaro (Repu-
blicanos-RJ), na quinta- 
feira (18) por suposto 
envolvimento no esque-
ma das “rachadinhas”, 
reacendeu o debate 
sobre as denúncias do 
Conselho de Controle 
de Atividades Financei-
ras (COAF), de janeiro 
do ano passado. O le-
vantamento do COAF 
traz nomes conhecidos 
da política da Região 
dos Lagos, como Ira-
nildo Campos (atual 
Secretário de Saúde 
de Cabo Frio) e Marcia 
Jeovani (representante 
de Araruama na ALERJ 
e mulher do ex-prefeito 
Miguel Jeovani), o atual 
presidente da Casa, An-
dré Ceciliano (PT), um 
dos líderes da oposição, 
Luiz Paulo Corrêa da Ro-
cha (PSDB) e até mesmo 
um deputado do PSOL, 
Eliomar Coelho. O ce-
nário político regional 
já anda abalado depois 
que a Polícia Federal 
deflagrou uma operação 
para investigar suposto 
desvio de recursos para 
a Covid-19 em Cabo Frio. 
A Controladoria-Geral 
da União (CGU) está de 
olho em centenas de 
prefeitos, governadores 
e secretário de Saúde.  
O MP também está em 
alerta. Há quem diga que 
assim que passar a pan-
demia será declarada a 
caça as Bruxas. E só es-
perar!

Colocação 
de manilhas 

A Prefeitura de Silva 
Jardim, através da Se-
cretaria Municipal de Ser-
viços Públicos e Manu-
tenção realizou na última 
semana, um serviço de 
colocação de manilhas no 
bairro Varginha. O traba-
lho foi realizado com os 
auxílios de uma máquina 
retroescavadeira e um ca-
minhão basculante.

Dia D de 
Conscientização

Para fortalecer o en-
frentamento à pandemia, a 
Prefeitura de Araruama, na 
Região dos Lagos do Rio, 
vai realizar no próximo sá-
bado (20) o Dia D da Cons-
cientização sobre os riscos 
e prevenção ao Coronaví-
rus. Segundo a Administra-
ção Municipal, a ação tem 
como objetivo alertar os 
moradores da Fazendinha. 
Pág. 2

A Assembleia Legislati-
va do Rio de Janeiro (Alerj) 
instalou, na quinta-feira 
(18), a comissão especial 
que vai analisar o pedido 
de impeachment do gover-
nador Wilson Witzel. Com-
posta por 25 parlamentares 
de todos os partidos com 
representação na Casa, a 
comissão será presidida 
pelo deputado Chico Ma-
chado (PSD) e terá como 
relator Rodrigo Bacellar 
(SDD). A informação foi pu-
blicada pela assessoria da 
Alerj. Pág.3

Assassinato 
de jornalista 
Romário Barros 
completa 
um ano 

Há um ano, a família e amigos do jornalista 
e diretor do portal de notícias ‘Lei Seca Maricá’, 
Romário Barros, iniciaram uma jornada dolo-
rosa em busca de justiça. Romário foi assassi-
nado no dia 18 de junho de 2019, ao voltar de 
uma caminhada em Araçatiba, na Região Cen-
tral de Maricá, quando foi alvejado por três tiros 
ao entrar em seu carro. No primeiro aniversário 
do crime, na sexta-feira (15), eles se veem sem 
respostas sobre o andamento da investigação. 
Pág.4

Operação Sem Limites II 
A Polícia Federal (PF) cumpriu na quinta-feira (18) 12 

mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, dentro 
das investigações da Operação Lava Jato. A 71ª fase, cha-
mada de Operação Sem Limites II, tem como foco a área 
de trading da Petrobras, relacionada à compra e venda de 
petróleo, óleos combustíveis e derivados. Um dos alvos 
é  Carlos Murilo Goulart Lima, operador financeiro. Pág. 4



Tribuna dos Municípios2 - Cidades Sexta-feira, 19 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

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

Reunião online define ações para 
fiscalização da Lagoa de Araruama

Divulgação
Denúncias de pesca irre-

gular na Lagoa de Araruama 
motivaram uma reunião onli-
ne, realizada na quarta-feira 
(17), com membros da Câ-
mara Técnica de Pesca do 
Comitê de Bacia Lagos São 
João, do Ministério Público 
Federal (MPF), de entidades 
pesqueiras, prefeituras e ór-
gãos de fiscalização. No en-
contro, feito por videoconfe-
rência, foram definidas ações 
para o combate à pesca irre-
gular. Também foi traçado um 
planejamento para o reforço 
da fiscalização durante o pe-
ríodo de defeso, que ocorre 
entre agosto e outubro.

Segundo o procurador da 
República Leandro Mitidieri, 
o planejamento é importante 
para garantir o cumprimento 
das regras.

“A reunião foi realizada 
para articular a volta da de-
vida fiscalização da pesca 
na Lagoa de Araruama, pela 
Upam e guardas municipais. 
Os próprios pescadores rei-
vindicam a fiscalização, pois 
a pesca ilegal prejudica o co-
letivo, principalmente nesse 
momento de dificuldade pela 
pandemia”, afirmou Mitidieri.

Participou da reunião 
o comandante do CPAm 

(Comando de Policiamento 
Ambiental), coronel Rodrigo 
Sanglard, com sede no Rio 
de Janeiro, que anunciou re-
forço na presença dos agen-
tes em operações durante 
o próximo defeso, além do 
comandante da 8ª Unidade 
de Policiamento Ambiental 
(UPAm), com sede em Cabo 
Frio, tenente Douglas.

“Iremos reforçar a fisca-
lização já a partir dos próxi-
mos dias, em virtude dessas 
denúncias de pesca irregu-
lar, mesmo antes do defeso. 
E teremos operações cons-
tantes durante todo o defe-
so. Estaremos mais presen-
tes na Lagoa de Araruama a 
partir de agora”, garantiu o 
coronel Sanglard.

De acordo com o pre-
sidente do Comitê de Ba-
cia Hidrográfica Lagos São 
João, Leandro Coutinho, a 
integração das forças de se-
gurança será fundamental 
para melhorar a fiscalização 
do defeso neste ano.

- É muito importante 
poder contar com a parti-
cipação ativa do Ministério 
Público Federal e da Polí-
cia Militar Ambiental, para, 
juntamente com as guardas 
municipais e equipes de fis-

calização, fazermos uma co-
bertura eficiente das ações. 
Estamos nos preparando 
bem para o próximo defeso 
- afirma Leandro.

“No começo havia muita 
resistência em relação ao 
defeso, muitos pescadores 
eram contrários. Hoje todos 

sabem que é necessário. A 
grande maioria é favorável e 
colabora muito bem. É muito 
importante manter os pesca-
dores bem informados sobre 
a importância do defeso e 
das demais regras de pesca 
na lagoa”, completou o coor-
denador da Câmara Técnica 

de Pesca do CBH Lagos São 
João, Francisco Guimarães, 
o Chico Pescador.

Participaram ainda os se-
cretários de Meio Ambiente 
e de Agricultura de São Pe-
dro da Aldeia, Luciano Pinto 
e Dimas Tadeu, além de re-
presentantes da Secretaria 

de Meio Ambiente de Cabo 
Frio, das guardas munici-
pais de Cabo Frio e São Pe-
dro da Aldeia, da Fundação 
Instituto de Pesca do Estado 
do Rio de Janeiro (Fiperj) e 
da Secretaria de Aquicultu-
ra e Pesca do Ministério da 
Agricultura.

Para fortalecer o enfren-
tamento à pandemia, a Pre-
feitura de Araruama, na Re-
gião dos Lagos do Rio, vai 
realizar no próximo sábado 
(20) o Dia D da Conscien-
tização sobre os riscos e 
prevenção ao Coronavírus. 
Segundo a Administração 
Municipal, a ação tem como 
objetivo alertar os morado-
res da Fazendinha. O bair-
ro, juntamente com o Parati, 
tem o maior número de óbi-
tos por Covid-19 no muni-

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB reali-
zará uma nova eleição aberta ao público para a composição de membros. 
Ao todo, 11 membros titulares e por igual número de suplentes, serão es-
colhidos na próxima segunda-feira (22), na sede da Secretaria de Educa-
ção, às 14h.

O CACS-FUNDEB tem como principal finalidade acompanhar e con-
trolar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos financeiros do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da Educação. Além disso, compete aos membros 
elaborar o Regimento Interno e exercer outras atribuições previstas na le-
gislação federal e municipal.

Os novos integrantes devem pertencer e se dividir entre as seguintes 
representatividades:
-Representantes do Poder Executivo, dos quais pelo menos um deverá 
fazer parte da Secretaria de Educação
-Representantes dos professores da educação básica pública
-Representantes dos diretores das escolas básicas públicas
-Representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas bási-
cas públicas
-Representantes dos pais dos alunos da educação básica pública
-Representantes dos estudantes da educação básica pública
-Representantes do Conselho Municipal de Educação
-Representantes do Conselho Tutelar

É de total importância a participação da comunidade escolar nos Con-
selhos, para que haja ações democráticas na gestão educacional e anda-
mento geral da educação.

cípio.  Já foram registradas 
quatro mortes.  

Equipes das secretarias 
de Meio Ambiente, Saúde e 
da Defesa Civil vão realizar 
um verdadeiro mutirão. En-
tre as ações, estão: a dis-
tribuição de máscaras de 
proteção e a desinfecção 
do bairro nos pontos com  
maior movimento. Além dis-
so, equipes da Saúde vão 
realizar testes rápidos para 
Covid-19 em pessoas com 
mais de 50 anos e que se-

jam do grupo de risco. A Pre-
feitura informa ainda que é 
necessário que o morador 
apresente comprovante de 
residência para comprovar 
que é residente do bairro.

Mais do que nunca a 
população precisa ficar em 
alerta e seguir todas as nor-
mas de segurança, higiene 
e distanciamento. Uma me-
dida simples: lavar as mãos 
com água e sabão sempre 
que chegar ou sair de al-
gum ambiente. Só assim os 

números de casos e mortes 
por Covid-19 no bairro, bem 
como em todo o município, 
vão diminuir.

Importante ressaltar que 
a Prefeitura está fazendo 
tudo o que está ao alcance 
para enfrentar essa pande-
mia. Mas para alcançar re-
sultado é preciso a ajuda de 
toda a população. Fique em 
casa. E se for realmente ne-
cessário ir às ruas, use más-
cara de proteção e mante-
nha o distanciamento social.

Mais um sitiante beneficiado no preparo de 
terras para plantio agrícola em cambucaes

A Prefeitura de Silva Jardim, através da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Abastecimento e Pesca, beneficiou mais um sitiante no preparo das terras para o 
plantio agrícola, no Sítio Queijaria Cinco Irmãos, em Cambucaes. 

Neste sítio serão priorizados os plantios de milho e feijão. Mesmo em meio à 
Pandemia do Novo Coronavírus, os agricultores familiares continuam recebendo 
total apoio, com assistência técnica e maquinários. O trabalho de preparo do solo 
foi realizado com o auxílio de um trator com grade aradora.

Ascom PMSJ

O Teatro Municipal Dr. Átila Costa, 
localizado no bairro Nova São Pedro e 
referência na Região dos Lagos, está 
passando por reformas. As intervenções 
no espaço cultural compreendem melho-
rias no ambiente interno e externo, pro-
porcionando mais conforto e segurança 
aos usuários. Além da reforma geral das 
instalações elétricas, a obra inclui troca 
de revestimento, pintura, esquadrias e, 
na área do estacionamento, drenagem e 
pavimentação.

A obra é fruto de um contrato de 
repasse celebrado entre a Prefeitura de 
São Pedro da Aldeia e o Ministério do 
Turismo, com interveniência da Caixa 
Econômica Federal, em um investimen-
to total de R$ 734.859,45, sendo R$ 
189.780,65 de contrapartida municipal.

Apoio federal
 A obra de reforma está vinculada ao 

Programa de Apoio a Projetos de Infraes-
trutura, criado pelo Ministério do Turismo 
(MTur) voltado ao desenvolvimento do 
turismo nos municípios brasileiros, prin-
cipalmente por meio de adequação da 
infraestrutura. Os recursos da obra, dis-
ponibilizados via Sistema de Convênios 
(Siconv), são provenientes da programa-
ção orçamentária do MTur.

O prefeito Cláudio Chumbinho des-
taca que a reforma do Teatro é um pro-
jeto antigo que foi iniciado em abril de 
2017 com o cadastramento da propos-
ta no Siconv. “Desde 2017, buscamos 
essa parceria com o Governo Federal. 
O contrato de repasse foi assinado em 
29 de dezembro de 2017 e, a partir daí, 

teve início a fase de aprovação do pro-
jeto de engenharia, que só terminou em 
julho do ano passado. Essa é mais uma 
conquista para a cultura do nosso muni-
cípio”, disse.

De acordo com a secretária muni-
cipal de Gestão Estratégica e Projetos, 
Silvana Pires, 37,5% do valor total da 
obra é dedicado exclusivamente à refor-
ma das instalações elétricas, uma antiga 
necessidade do Teatro. “A parte elétrica 
é uma das prioridades do projeto e vai 
trazer mais segurança para os funcio-
nários e usuários. O Teatro Municipal 
é uma referência na Região dos Lagos, 
sempre foi muito atuante e, conse-
quentemente, existia uma degradação 
natural. Mediante a necessidade de me-
lhoria da sua infraestrutura, buscamos 

o recurso financeiro e conseguimos a 
aprovação do projeto proposto junto ao 
Sistema de Convênios do Governo Fe-
deral”, explicou.

 
Renovação do espaço
 Fundamental para o conforto térmi-

co e acústico, o revestimento do interior 
do prédio será totalmente renovado, 
com troca de todo o carpete. O pro-
jeto também contempla a construção 
de uma rampa de acesso ao palco. Na 
área externa, o estacionamento vai ga-
nhar calçamento com piso intertravado, 
demarcação de vagas para os veículos, 
bem como melhorias na iluminação e no 
aspecto paisagístico em todo o entorno. 
A obra tem previsão de entrega para o 
final do ano.



Divulgação

Divulgação/Thiago Lontra/Alerj

Tribuna dos Municípios3 - Política Sexta-feira, 19 de Junho de 2020

 Sebastiao Moreira/EFE

(Rua atrás das Casas Bahia - Largo Santo Antônio)

Uma operação conjunta 
entre o Ministério Público 
do Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ), por meio do Grupo 
de Atuação Especializada 
no Combate à Corrupção 
(GAECC/MPRJ) e da Coor-
denadoria de Segurança e 
Inteligência (CSI/MPRJ), e o 
Ministério Público do Estado 
de São Paulo, por meio do 
Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Orga-
nizado do (GAECO/MPSP), 
prendeu na quinta-feira (18) 
o PM reformado Fabrício 
Queiroz. A Operação Anjo 
cumpriu ainda outras medi-
das cautelares autorizadas 
pela Justiça relacionadas 
ao inquérito que investiga a 
chamada ‘rachadinha’, em 
que servidores da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
(Alerj) devolveriam parte dos 
seus vencimentos ao então 
deputado estadual Flávio 
Bolsonaro.

O ex-assessor do sena-
dor Flávio Bolsonaro (Repu-
blicanos-RJ) foi encontrado 
em um imóvel de Frederick 
Wassef, advogado do par-

rios da casa legislativa Luiza 
Paes Souza e Alessandra 
Esteve Marins; e o advogado 
Luis Gustavo Botto Maia.

Alessandra é atual asses-
sora de Flávio Bolsonaro no 
Senado. Ela é lotada no es-
critório de apoio do senador 
que fica na Barra da Tijuca, 
na Zona Oeste, com salário 
de R$ 8.996,28.

RACHADINHA 
A prisão de Queiroz faz 

parte da investigação que 
apura um esquema de “ra-
chadinha” na Alerj - desvio 
de dinheiro público através 
da devolução parcial de sa-
lário pago pelos assesso-
res para o então deputado 
estadual. O PM também é 
investigado por lavagem de 
dinheiro em transações imo-
biliárias com valores de com-
pra e venda fraudados.

Queiroz virou alvo do 
MPRJ após um relatório do 
antigo Conselho de Ativi-
dades Financeiras (Coaf) 
apontar uma movimentação 
atípica em sua conta de R$ 
1,2 milhão.

Em abril do ano passado, 
a Justiça determinou a que-
bra do sigilo fiscal e bancá-
rio do PM, do senador Flávio 
Bolsonaro e de outras 84 
pessoas.

Em dezembro, Queiroz 
e outros ex-assessores de 
Flávio já haviam sido alvos 
de uma operação de cumpri-
mento de busca e apreensão 
do MPRJ.

Flávio Bolsonaro diz 
que prisão é persegui-

ção a seu pai
O senador Flávio Bolsona-

ro (Republicanos-RJ), um dos 
filhos do presidente Jair Bol-
sonaro, se manifestou após 
a prisão de seu ex-assessor 
Fabrício Queiroz. “Encaro 
com tranquilidade os aconte-
cimentos de hoje. A verdade 
prevalecerá! Mais uma peça 
foi movimentada no tabuleiro 
para atacar Bolsonaro”, escre-
veu Flávio. “Em 16 anos como 
deputado no Rio nunca houve 
uma vírgula contra mim. Bas-
tou o Presidente Bolsonaro 
se eleger para mudar tudo! O 
jogo é bruto!”.

lamentar, em Atibaia, no in-
terior de São Paulo. O local 
onde Queiroz estava funcio-
na como um escritório do 
criminalista que defende o 
filho do presidente Jair Bol-
sonaro. A polícia precisou 
arrombar o portão e a porta 
da residência. O PM estava 
no local há cerca de um ano.

Preso, Queiroz foi levado 
ao IML da capital paulista, 
onde fez exame de corpo 
de delito. De lá, foi encami-
nhado para a sede da Polí-
cia Civil e, por volta das 10h, 
decolou de helicóptero em 
direção ao Rio.

Contra outros suspeitos 
de participação no esquema, 

o MPRJ obteve na Justiça a 
decretação de medidas cau-
telares que incluem busca e 
apreensão, afastamento da 
função pública, o compare-
cimento mensal em Juízo e 
a proibição de contato com 
testemunhas. São eles o ser-
vidor da Alerj Matheus Azere-
do Coutinho; os ex-funcioná-

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) divulgou, na 
quarta-feira (17), a tabela 
atualizada com a divisão dos 
recursos do Fundo Especial 
de Financiamento de Cam-
panha (FEFC) destinado 
aos partidos políticos para 
as Eleições Municipais de 
2020. O recálculo da distri-
buição foi feito com base na 
decisão unânime da Corte 
ocorrida no julgamento de 
um processo administrativo 
na sessão plenária de terça- 
feira (16).

Os ministros decidiram 
considerar, para o cálculo 
de distribuição do FEFC, o 
número de representantes 
eleitos para a Câmara dos 
Deputados e para o Senado 
Federal nas Eleições Gerais 
de 2018, bem como o nú-
mero de senadores filiados 
ao partido que, na data do 
pleito, estavam no primeiro 
quadriênio de seus manda-
tos. Antes dessa decisão, o 
TSE havia calculado o FEFC 
com base na representativi-
dade partidária apurada no 
primeiro dia útil de junho do 
ano corrente.

O total de recursos 
distribuídos entre as 33 
agremiações foi de R$ 
2.034.954.823,96. Com o 
novo cálculo, o Partido dos 
Trabalhadores (PT) recebe-
rá o maior montante, com 
mais de R$ 201 milhões, 
seguido pelo Partido Social 
Liberal (PSL), com cerca de 
R$ 199 milhões, e pelo Movi-
mento Democrático Brasilei-
ro (MDB), com aproximada-
mente R$ 148 milhões.

Dois partidos comunica-
ram à Justiça Eleitoral a sua 
decisão de abrir mão dos re-
cursos do FEFC para finan-
ciar as campanhas políticas 
de seus candidatos a prefei-
to e vereador: o partido Novo 

e o Partido Renovador Tra-
balhista Brasileiro (PRTB).
Divisão dos recursos

A regra geral para o cál-
culo do FEFC é a última 
eleição geral. No entanto, 
existem algumas exceções 
que devem ser observa-
das, conforme estabelecido 
na Lei das Eleições (Lei nº 
9.504/1997).

Assim, 2% dos recursos 
do Fundo devem ser dividi-
dos entre todos os partidos, 
sendo o marco temporal a 
antecedência de seis meses 
da data do pleito. Por sua 
vez, 35% dos recursos do 
FEFC devem ser divididos 
entre os partidos na propor-
ção do percentual de votos 
válidos obtidos pelas siglas 
que tenham pelo menos um 
representante na Câmara 
dos Deputados, tendo por 
base a última eleição geral. 
Nos casos de incorporação 
ou fusão de partidos, os vo-
tos dados para o partido in-
corporado ou para os que se 
fundirem devem ser compu-
tados para a sigla incorpora-
dora, ou para o novo partido.

Em relação ao cálculo da 
bancada na Câmara – 48% 
dos recursos do FEFC serão 
divididos entre os partidos 
na proporção do número de 
representantes na Câmara 
dos Deputados na última 
eleição geral –, para os par-
tidos que não alcançaram 

a cláusula de barreira, con-
tam-se as vagas dos repre-
sentantes eleitos, salvo dos 
deputados que não tenham 
migrado para outra legenda. 
Devem ser desconsideradas 
do cálculo mudanças de filia-
ção partidária subsequentes 
à primeira migração decor-
rente da EC nº 97/2017 ou 
à incorporação ou fusão. 
Também devem ser conside-
radas as retotalizações ocor-
ridas até o primeiro dia útil de 
junho do ano da eleição.

Os 15% dos recursos do 
FEFC que devem ser divi-
didos entre os partidos, na 
proporção do número de 
representantes no Senado, 
devem ser contabilizados 
aos partidos para os quais 
os senadores foram eleitos. 
No caso de não renovação, 
ou seja, para senadores que 
estavam no primeiro qua-
driênio na data da última 
eleição geral, as cadeiras 
serão contabilizadas para os 
partidos aos quais estavam 
filiados na data da última 
eleição geral. Em ambas as 
situações, caso tenha ocor-
rido incorporação ou fusão 
de partidos, os votos dados 
devem ser computados para 
a legenda incorporadora ou 
para o novo partido. Tam-
bém devem ser considera-
das as retotalizações ocorri-
das até o primeiro dia útil de 
junho do ano da eleição.

A Comissão Especial da As-
sembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro (Alerj), que vai 
elaborar parecer sobre o pedido 
do impeachment do governador 
Wilson Witzel (PSC), teve o pri-
meiro encontro na quinta-feira (18). 
Durante a reunião para instalação, 
que ocorreu de forma presencial, a 
Alerj definiu os parlamentares que 
irão desempenhar o papel de pre-
sidente e relator. São eles: Chico 
Machado (PSD) e Rodrigo Bacellar 
(SDD).

O deputado estadual Chico 
Machado (PSD) foi escolhido por 
unanimidade como presidente da 
Comissão Especial da Alerj. Ele 
teve candidatura única e apoio de 
todos os presentes na sessão.

“A presidência conclama o re-
sultado. Por unanimidade, foi eleito 
para presidir os trabalhos da co-
missão o deputado Chico Macha-
do”, disse o presidente interino da 
sessão Eliomar Coelho (Psol).

O parlamentar Chico Machado, 
por sua vez, agradeceu a confian-
ça dos outros deputados após ser 

escolhido por unanimidade. Ele 
afirmou ainda que a Alerj “precisa 
dar uma resposta à população”.

“Peço a Deus que possamos 
conduzir esse trabalho para levar 
à população do Rio de Janeiro a 
verdade. Precisamos dar uma 
resposta à população sobre o que 
vem acontecendo do nosso estado 
diante das denúncias que vamos 
apurar”, disse o parlamentar Chico 
Machado.

O deputado Rodrigo Bacellar 
(SDD) foi escolhido, também por 
unanimidade, como relator do 
processo. Após instalar a comis-
são, uma cópia do processo será 
encaminhada ao governador, que 
terá um prazo de até 10 sessões 
legislativas para apresentar a de-
fesa.

O pedido de impeachment 
aceito pelo plenário foi o dos depu-
tados Luiz Paulo e Lucinha, ambos 
do PSDB, que acusam Witzel de 
crime de responsabilidade. Entre 
os argumentos, estão improbida-
de administrativa pelo mau uso 
de dinheiro público, conforme 

despacho do Superior Tribunal de 
Justiça na Operação Placebo, e os 
fatos ligados à Operação Favorito, 
que apura desvios em contratos na 
área da saúde envolvendo organi-
zações sociais. 

O acolhimento do pedido de 
impeachment pela Alerj foi na 
quarta-feira (10), por meio de uma 
sessão virtual. No total, 69 dos 70 
deputados votaram pela abertura 
do processo – um parlamentar, 
Rosenverg Reis (MDB), não votou.

Desinfecção da 
Alerj para sessão

A Assembleia Legislativa do 
Rio (Alerj) passou por um processo 
de desinfecção na quinta-feira (18) 
para receber os deputados esta-
duais participantes da comissão 
especial.

Corredores, paredes e as ins-
talações do Plenário receberam 
uma equipe para fazer o trabalho 
no local. A última sessão realizada 
no Palácio Tiradentes, no Centro 
do Rio, aconteceu no início do mês 
de abril. 
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Divulgação

Fabiano Rocha/Agência O Globo

Com a gente

você viaja 

em boa 

Companhia

Há um ano, a família e 
amigos do jornalista e dire-
tor do portal de notícias ‘Lei 
Seca Maricá’, Romário Bar-
ros, iniciaram uma jornada 
dolorosa em busca de justi-
ça. Romário foi assassinado 
no dia 18 de junho de 2019, 
ao voltar de uma caminha-
da em Araçatiba, na Região 
Central de Maricá, quando 
foi alvejado por três tiros ao 
entrar em seu carro. No pri-
meiro aniversário do crime, 
na sexta-feira (15), eles se 
veem sem respostas sobre o 
andamento da investigação.

Um dos fundadores do 
LSM, que completa dez anos 
este ano, Romário se dedi-
cava ao jornalismo policial 
e deixou um legado para as 
futuras gerações. Em meio à 
saudade, colaboradores do 
portal deram continuidade 
dos projetos do jornalista. 
”Agradeço a equipe que te-
nho, pois sei que, de alguma 
forma, foi Romário que me 
ajudou a ter e tem organiza-
do lá de cima. É muito difícil, 
mas tentamos de todas as 
maneiras prosseguir com o 
trabalho que ele fazia. A sau-
dade aperta todos os dias, 

era amoroso, generoso e 
engraçado. Romário foi um 
cara incrível e faço questão 
de falar isso sempre, assim 
como falar que Romário era 
um menino brincalhão, cari-
nhoso, trabalhador, muito fa-
mília e apaixonado pelo jor-
nalismo, por maricá e pelos 
seus internautas”, afirmou 
emocionada Islay. 

Para os amigos e pes-
soas que trabalhavam com 
Romário, o jornalista criou 
uma família ao invés de um 
grupo de trabalho. “Eu agra-
deço a Deus por te dado 
essa oportunidade de ter 
convivido e trabalhado o 
Romário. Foram momentos 
de crescimento, obtenção 
de experiência e aprendiza-
do. O entrosamento de sua 
equipe, as conversas, as 
brincadeiras, fez com que 
formássemos não apenas 
um grupo de trabalho, mas 
uma família. E essa família 
hoje, ainda chora de sau-
dade. Durma em paz, meu 
amigo. Fique bem nos bra-
ços do Pai” contou emocio-
nado Pablo Caneco, que 
faz parte da equipe LSM há 
muitos anos. 

PL que aumenta pena 
para crimes contra 

jornalistas

Em maio, o deputado Tú-
lio Gadêlha (PDT-PE) apre-
sentou um projeto de lei que 
visa alteração do Código Pe-
nal para tipificar crimes co-
metidos contra profissionais 
da imprensa no exercício da 
profissão ou em razão dela. 
O PL 2896/20 também inclui 
constrangimento e pede au-
mento de pena nos casos de 
lesão corporal e homicídio.

O texto prevê que a 
pena em caso de homicídio 
de jornalistas será de 12 a 
30 anos de prisão. Em caso 
de lesão praticada contra 
profissional da imprensa, 
a pena aumenta em 1/3. 
“Constranger profissional 
da imprensa, mediante vio-
lência ou grave ameaça, de 
forma a impedir o exercício 
de sua profissão” terá como 
pena a detenção de seis 
meses a 2 anos, e multa, 
além da pena correspon-
dente à violência. A pena é 
aumentada em um terço, se 
do fato resulta prejuízo ao 
trabalho investigativo.

não tem um dia em que não 
desejo que ele estivesse 
aqui, ” disse Denes Pereira, 
atual diretor do LSM, em en-
trevista ao portal. 

As investigações sobre o 
crime continuam – sob sigilo 
– na Divisão de Homicídios 
de Niterói e São Gonçalo 
(DHNSG). O que preocupa 
os colegas de trabalho do 
jornalista. Segundo eles, 

a maior preocupação é se 
resguardar já que ainda não 
se sabe quem foi o autor do 
crime. O trabalho continua 
e mesmo com algumas pre-
cauções, o jornalismo irre-
verente de Romário Barros 
nunca deixará de existir no 
LSM. Para Islay Monnerat, 
viúva de Romário Barros, 
as lindas memórias ajudam 
a lutar contra a dor da sau-

dade.
”Juntos construímos me-

mórias lindas, que me aju-
dam a suportar a dor da sua 
ausência. Foi um ano de dor, 
saudade e inconformismo. 
Todos os dias a saudade 
está presente. Lidar com ela 
é uma luta diária. Tem dias 
que ela consome o peito, 
mas Deus dá muita força. 
Como marido, Romário ele 

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 Dis-
trito Federal e Territórios (MPDFT), por 
meio do GAECO/MPDFT, prenderam, 
na noite de quarta-feira (17), em Bra-
sília, Wagner Macedo de Souza, um 
dos alvos da nova etapa da Operação 
Mercadores do Caos. 

Segundo o MPRJ, no Rio de Ja-
neiro foram presos o empresário An-
derson Gomes Bezerra e o servidor da 
Secretaria Estadual de Saúde (SES) 
Carlos Frederico Verçosa Duboc. Em 
Brasília, foram cumpridos outros dois 
mandados de prisão preventiva e pre-
sos José Domingos Ayres da Fonseca 
e Paula Alessandra Rodrigues de Oli-
veira Ayres, sócios de empresas tam-
bém envolvidas no esquema. Foram 
cumpridos, ainda, nove mandados 
de busca e apreensão no Rio (4) e 
em Brasília (5). A pedido do GAECC/
MPRJ, os mandados foram expedidos 
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Espe-
cializada da Capital do Rio de Janeiro.

A ação contou 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 Janeiro, por 
meio do Departamento Geral de Polí-
cia Especializada; e da Polícia Civil do 
Distrito Federal, através da Coordena-
ção Especial de Combate à Corrupção 
e ao Crime Organizado  (CECOR).

Os Promotores de Justiça 
GAECC/MPRJ apresentaram denún-
cia por crimes de organização crimino-
sa e peculato contra Gabriell Carvalho 
Neves Franco dos Santos, Gustavo 
Borges da Silva, Carlos Frederico Ver-
çosa Duboc, Cinthya Silva Neumann, 
Mauricio Monteiro da Fontoura, Glauco 
Octaviano Guerra, Aurino Batista de 
Souza Filho, Paula Alessandra Rodri-
gues de Oliveira Ayres, José Domingos 
Ayres  da  Fonseca, Wagner Macedo 
de Souza e Anderson Gomes Bezerra.

Os acusados Gabriell Carvalho 
Neves Franco dos Santos, Gustavo 
Borges da Silva, Cinthya Silva Neu-
mann, Mauricio Monteiro da Fontou-
ra, Glauco Octaviano Guerra e Aurino 
Batista de Souza Filho já se encontra-
vam preventivamente presos desde 
as duas primeiras etapas da operação 
Mercadores do Caos realizadas em 07 
e 14 de maio.

A Operação Mercadores do Caos 

MPRJ prende mais um alvo da 
Operação Mercadores do Caos

do GAECC/MPRJ busca combater Or-
ganização Criminosa que desviou mais 
de R$ 18 milhões do erário estadual do 
Rio de Janeiro destinados à compra 
de aparelhos ventiladores/respirado-
res pulmonares para tratamento de 
pacientes em estado grave portadores 
de COVID-19. Passados mais de dois 
meses da data de entrega dos respira-
dores comprados emergencialmente, 
sem licitação, nenhum equipamento 
foi entregue pelas empresas, nem o 
dinheiro devolvido aos cofres públicos.

Sobre a denúncia

A denúncia apresentada à Justiça 
aponta que a organização era chefiada 
pelo então subsecretário estadual de 
Saúde, Gabriell Carvalho Neves Fran-
co dos Santos, preso no dia 7 de maio 
na Operação Mercadores do Caos. 
Segundo o MPRJ, foi Gabriell quem, 
pessoalmente, iniciou, controlou e di-
recionou todas as contratações. Além 
dele, foram denunciados dois agentes 
públicos: Gustavo Borges da Silva, 
também preso na Mercadores, e Car-
los Frederico Verçosa Duboc, ambos 
lotados na subsecretaria e subordina-
dos a Gabriell. Completam a lista os 
sócios e controladores das sociedades 
empresárias que participaram do es-
quema, celebrando os contratos com 
a SES. Deste último grupo, quatro já 
se encontravam presos. Nestes casos 
de denunciados privados de liberdade, 
o MPRJ obteve a manutenção das pri-
sões preventivas.

As investigações tiveram início a 
partir de notícia na mídia dando con-
ta da dispensa de licitação e contra-
tação emergencial para aquisição de 

respiradores mecânicos/ventiladores 
pulmonares para enfrentamento da 
pandemia de Covid-19, com possível 
superfaturamento. Chamou a atenção 
o fato de que a sociedade empresária 
contratada para fornecer tais equipa-
mentos tenha sido a A2A Comércio 
Serviços e Representações LTDA EPP, 
especializada em comércio varejista de 
equipamentos e suprimentos de infor-
mática, sem expertise na comercializa-
ção dos itens citados.

Foi então solicitado ao Grupo de 
Atuação Especializada no Combate à 
Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra 
a Ordem Tributária (GAESF/MPRJ) 
apoio para elaboração de relatório  
com levantamento de indícios de frau-
des na contratação emergencial, junto 
à sociedade   empresária citada. Essa 
análise, junto ao trabalho do Setor de 
Apoio às Investigações do GAECC/
MPRJ, levou à conclusão de que novos 
fatos e personagens conexos ao obje-
to inicial do inquérito deveriam ser in-
vestigados. Assim, a portaria inicial do 
Procedimento de Investigação Criminal 
foi aditada, passando a ter como objeto 
três contratos, todos com o mesmo fim 
de compra emergencial de respirado-
res/ventiladores pela SES.

Aponta a denúncia que as três 
contratações, somadas, totalizam 
mais de R$ 180 milhões, dos quais R$ 
36.922.920,00 foram pagos de forma 
adiantada às sociedades empresárias 
ARC Fontoura Indústria Comércio e 
Representações LTDA e MHS Produ-
tos e Serviços LTDA, além da já citada 
A2A Comércio Serviços e Representa-
ções LTDA EPP. Até o momento, e já 
passados quase dois meses da assina-
tura do contrato, nenhum equipamento 

foi entregue pelas referidas sociedades 
empresárias.

Em todos os contratos, foram 
identificadas diversas irregularidades. 
Por exemplo, no celebrado com a ARC 
Fontoura, ainda no dia 21/03/2020, 
chamou a atenção o fato de, apesar 
da evidente urgência na entrega dos 
ventiladores, o prazo contratual foi es-
tendido até 31 de dezembro de 2020, 
demonstrando que a referida socieda-
de empresária não dispunha dos equi-
pamentos para entrega imediata, isto 
é, ‘em caráter emergencial’ que justifi-
casse o modelo alternativo de compra.

“Dos presos hoje no Rio, Carlos 
Frederico é servidor público, faz parte 
do primeiro núcleo, e o outro é uma 
pessoa física que recebeu 678 mil, 
aproximadamente, de uma das em-
presas que receberam dinheiro pela 
secretaria de estado, e até agora não 
apresentaram nenhum respirador”, 
explicou o promotor de Justiça Carlos 
Bernardo Aarão Reis durante a diligên-
cia.

Complementa o parquet flumi-
nense que, nas investigações, foram 
identificadas diversas movimentações 
atípicas nas contas bancárias dos de-
nunciados de participação no esquema 
de fraudes, bem como seguidas tenta-
tivas de ocultação do recebimento dos 
valores frutos da corrupção. A busca e 
apreensão nos endereços ligados aos 
denunciados tem o objetivo de obter 
acesso a dados de computadores, 
HDs, tablets, pen drives ou equipa-
mentos de armazenamento de dados 
eletrônicos, aparelhos de celular, con-
tratos, documentos e/ou papéis, somas 
de dinheiro em espécie em quantia su-
perior a R$ 5 mil sem origem definida.

A Polícia Federal (PF) cumpriu na quinta-feira (18) 
12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, 
dentro das investigações da Operação Lava Jato. A 71ª 
fase, chamada de Operação Sem Limites II, tem como 
foco a área de trading da Petrobras, relacionada à com-
pra e venda de petróleo, óleos combustíveis e derivados. 
Um dos alvos é  Carlos Murilo Goulart Lima, operador 
financeiro.

As ordens judiciais, expedidas pela 13ª Vara Federal 
da Justiça Federal em Curitiba, também envolvem dois 
ofícios para obtenção de dados telemáticos e bloqueio 
de valores até o limite dos prejuízos identificados até o 
momento, em torno de R$ 17 milhões.

Os 40 policiais cumprem sete mandados de busca e 
apreensão no Rio de Janeiro, um em Cabo Frio e quatro 
em Petrópolis. A operação é um desdobramento da Ope-
ração Sem Limites, a 57ª fase da Lava Jato, deflagrada 
em dezembro de 2018.

Segundo a Polícia Federal, a análise do material 
apreendido na ocasião, além do resultado de pedidos de 
cooperação jurídica internacional, identificou mais pes-
soas que “auxiliavam e integravam a organização crimi-
nosa estruturada no sentido de lesar a Petrobras, espe-
cialmente em sua área de trading, onde são realizados 
negócios de compra e venda de petróleo, óleos combus-
tíveis e derivados, entre outros, junto a empresas estran-
geiras e que são destinadas às atividades comerciais da 
estatal”.

Foram identificados nas investigações vários doleiros 
que atuavam até 2018 no mercado paralelo de câmbio. 
De acordo com a PF, eles faziam a remessa de propina 
paga pelos intermediários no exterior para agentes públi-
cos no Brasil. A investigação identificou titulares de con-
tas no exterior em nome de empresas offshores.

A Polícia Federal suspeita que o esquema tinha o ob-
jetivo de manter certos empregados públicos em funções 
estratégicas da Petrobras, como a Gerência Executiva 
de Marketing e Comercialização. Os investigados podem 
responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção 
passiva, organização criminosa, crimes financeiros e la-
vagem de dinheiro.

Em balanço divulgado por volta das 10h, a PF infor-
mou que foram apreendidas na Operação Sem Limites II 
diversas obras de arte na casa de um dos suspeitos, além 
de mídias, pen drives, computadores, celulares e dinheiro 
em espécie, num total de R$ 84.194,00, 9.655,00 euros e 
US$ 11.680,00.
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O empresário e pré-candidato a prefeito Renato Marins con-
tinua promovendo boas ações em prol das famílias carentes 
de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Proprietário da Padaria 
Remmar, Marins idealizou o projeto Padaria Solidária, pro-
movido entre o meses de março e maio. Segundo informa-
ções, mesmo com o fim do projeto, a padaria continua levan-
do alimento para famílias de diversos bairros da cidade. 

O ex-secretário de Saúde de Arraial do Cabo, Antônio Carlos, o ‘Kafuru’, está apro-
veitando a saída da pasta para rever os amigos. Sempre buscando a melhoria da 
Saúde no município, Kafuru não tinha a oportunidade de aproveitar uma boa conver-
sa com munícipes e amigos sobre as demandas da cidade. Agora, com tempo de 
sobra, após deixar a pasta para ser pré-candidato a vice na chapa de reeleição do 
prefeito Renatinho Vianna, Kafuru tem recebido elogios e agradecimentos por sua 
dedicação a Saúde cabista. “Meu amigo, tenho certeza de que, a sua opção por sair 
da Secretaria de Saúde, para assumir uma pré-candidatura à Vice-Prefeito, trará 
ainda mais benefícios para a cidade e seus munícipes! Orgulhosa em fazer parte 
desta equipe”, disse Angeline Wolkmer.

A Câmara dos Deputados concluiu a análise da medida provisória que altera regras 
trabalhistas durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). Entre as medidas 
estão a previsão de adoção do teletrabalho, a antecipação de férias e de feriados e 
a concessão de férias coletivas. A matéria segue para o Senado. A MP 927/20 prevê 
que acordo individual entre o empregado ou empregador deve se sobrepor sobre leis 
e acordos coletivos, respeitados os limites estabelecidos na Constituição. 

A covid-19 impactou mais agressivamente a renda das famílias negras do Brasil. 
É o que mostra um levantamento produzido pelo Instituto Locomotiva para a Cufa 
(Central Única das Favelas), que aponta que 71% dos negros (pretos e pardos) do 
país não tinham qualquer reserva financeira quando a pandemia chegou. Entre os 
que tinham algum tipo de poupança, 23% já gastaram a maior parte e 12% gasta-
ram toda a economia guardada. Entre os dias 4 e 5 de junho, o Instituto ouviu cerca 
de 3 mil pessoas, brancas e negras, entre as classes A e E. Entre os negros, que 
engloba pretos e pardos, 73% afirmaram que houve diminuição na renda da família 
durante a pandemia. Já 60% dos brancos disseram que a covid-19 teve impacto 
negativo na renda; 49% dos negros e 32% dos brancos deixaram de pagar alguma 
conta por falta de dinheiro nos últimos meses; 20% dos negros e 13% dos brancos 
disseram ter feito empréstimo com algum amigo ou familiar.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) espera que centenas de 
milhões de doses de uma vacina contra a Covid-19 possam ser 
produzidas neste ano e dois bilhões de doses até o final de 2021, 
disse a cientista-chefe Soumya Swaminathan, na quinta-feira (18). 
A OMS está elaborando planos para ajudar a decidir quem deveria 
receber as primeiras doses uma vez que uma vacina seja aprova-
da, afirmou a cientista. A prioridade seria dada aos profissionais 
da linha de frente, como médicos, pessoas vulneráveis por causa 
da idade ou outra doença e a quem trabalha ou mora em locais de 
alta transmissão, como prisões e casas de repouso. “Estou espe-
rançosa, estou otimista. Mas o desenvolvimento de vacinas é uma 
empreitada complexa, ele envolve muita incerteza”, disse. “O bom 
é que temos muitas vacinas e plataformas, então, se a primeira 
fracassar ou se a segunda fracassar, não deveríamos perder a es-
perança, não deveríamos desistir”.

O deputado Chiquinho Brazão foi o convidado da vez na LIVE do 
jornalista e presidente do AVANTE de Macaé/RJ, Cleber Fraga. A 
transmissão ao vivo aconteceu na quinta-feira (18) e foi pautada por 
diversos assuntos como a pandemia, os protestos em cartório e a 
prorrogação das eleições 2020.

Solidariedade

Convidado
Revendo os amigos

Regras trabalhistas

Mais impactadas 

Esperança

Envie suas críticas, 
sugestões e 

reclamações para 
o e-mail      

tribunadosmunicipios@
gmail.com e veja-as 

publicadas na próxima 
edição.

SanMon

Reprodução

Ó Deus, que nos destes no Abade São 
Romualdo um testemunho de perfeição 
evangélica, fazei-nos em meio às agita-
ções deste mundo, fixar o coração nos 
bens eternos. Por Cristo Nosso Senhor. 
Amém!

ORAÇÃO AO SANTO

SÃO
ROMUALDO

Já que as tão sonhadas e de-
sejadas festas juninas não vão 
acontecer esse ano, o jeito é 
dar aquela improvisada e fazer 
um arraial daqueles em casa 
mesmo – que pode ser tão di-
vertido quanto às comemora-
ções tradicionais. 
Tempo: 30min (+20min de des-
canso)
Rendimento: 25 unidades
Dificuldade: fácil
Ingredientes: 

• 500g de amendoim com casca
• 1 e 1/2 xícara (chá) de açúcar
• 1/2 xícara (chá) de água
• 1 lata de leite condensado
• 2 colheres (sopa) de manteiga 
sem sal
• Margarina para untar
Modo de preparo:
Primeiro passo: em uma panela, 
junte o amendoim e o açúcar. Em 
fogo médio, misture o amendoim e 
o açúcar até derreter e caramelar.
Depois, adicione a água com 

cuidado e misture. Junte o leite 
condensado e a manteig e vá 
mexendo até desgrudar do fundo 
da panela. 
Despeje sobre em uma superfície 
ou fôrma lisa untada, formando 
um quadrado grande de aproxi-
madamente 2cm de espessura. 
Deixe descansar por 20 minutos 
ou até esfriar.
Quando estiver em uma consis-
tência mais dura, corte em qua-
drados pequenos e sirva.

PÉ DE MOLEQUE TRADICIONAL

Culinária

A autoconfiança faz com que as 
experiências sejam vividas cora-
josamente, e hoje quem se be-
neficia dessa força é a sua alma. 
É tempo de investir sua potência 
nas conquistas espirituais que 
deseja obter.

Horóscopo

A sua vitalidade está aumenta-
da, e ela será melhor aproveita-
da caso seja direcionada para 
a sua produtividade, investindo 
ainda mais naquilo que deseja 
concretizar. É tempo de traba-
lhar com alegria.

Toda dualidade precisa ser ana-
lisada para que possa encontrar, 
no momento certo, o equilíbrio 
necessário. Assim é também 
com nossas relações. É tempo 
de apostar nas conversas que 
trazem mais harmonia.

Aquilo que você deseja viver 
deve agora ser acolhido e res-
peitado para que haja verdadeiro 
comprometimento. O importante 
é confiar na sua capacidade de 
realização. É tempo de investir 
nos seus sonhos.

Para desfrutar de uma alma em 
harmonia, é preciso reconhecer 
a importância de cuidar do corpo. 
Aproveite então o dia para inves-
tir em hábitos mais saudáveis e 
benéficos. É tempo de prezar 
pela saúde.

Procure hoje estar atento à ma-
neira como você vai expressar 
as suas opiniões, deixando de 
lado as certezas que compro-
metem o diálogo e os bons en-
tendimentos. É tempo de aco-
lher o que o outro tem a dizer.

Ao usar a sensibilidade para se 
comunicar, você permite que as 
suas mensagens sejam transmi-
tidas com eficiência e gentileza, 
investindo na qualidade das rela-
ções. É tempo de conciliar men-
te e coração.

A sua eficiência é fruto de um 
comportamento maduro e dis-
ciplinado, porém, procure hoje 
aliviar o rigor seja para que as 
suas emoções possam ser vivi-
das com leveza e tranquilidade. 
É tempo de relaxar.

Nem sempre as suas buscas 
irão se desenvolver como plane-
jadas, já que os imprevistos sim-
plesmente acontecem. É tempo 
de enfrentar com maturidade os 
eventuais desafios que surgirem 
ao longo do caminho.

A paciência é uma habilidade 
que deve ser estimulada para 
que possamos lidar com os im-
passes de forma sábia e pro-
missora, já que a impulsividade 
excessiva compromete os resul-
tados. É tempo de ter calma.

A sua assertividade deve ser de-
senvolvida para que você possa 
encontrar o seu equilíbrio, e hoje 
ela está à disposição para aju-
dar na elaboração das suas me-
tas. É tempo de focar nos seus 
objetivos.

Agora é preciso que você en-
contre um canal de expressão 
para dar vazão às suas emo-
ções, afinal elas se mostram in-
tensificadas e potencializadas. 
É tempo de expor os seus senti-
mentos, aliviando o coração.

Guia da Cozinha

Cabo Frio – RJ – Motoristas continuam criticando as 
Barreiras Sanitárias implantadas na cidade. “E aque-
la máquina de fazer trânsito, na descida da ponte da 
Praia do Siqueira, que vocês chamam de barreira sani-
tária? Quando irá acabar aquele circo? Perco quase 30 
minutos todo dia”, reclama Wiktor Avila. “Barreira que 
todo mundo passa. Enquanto isso o número de infec-
tados sobe, o número de mortos sobe. Difícil”, lamenta 
Angélica Bassini. “Essa barreira da ponte não serve pra 
nada”, pontuou Leandra Ribeiro.

Cabo Frio – RJ – Moradores criticam o silêncio da 
Prefeitura de Cabo Frio diante das acusações de 
desvios na Saúde do município durante a pandemia 
do coronavírus. “Eu te pergunto aonde foi para ver-
bas da pandemia e não vem com esse papo dizendo 
que foi pra saúde. Tive na UPA e lá não tem nenhum 
investimento, não tem nenhum tipo exames para o 
vírus”, disse Creuza Souza. “Se é dos governos pas-
sados, por que ainda continua pagando atrasado e 
fracionado? Muita mentira podre tem nesse desgo-
verno”, disse Glauce Lopes.

AbandonoCirco

Silêncio
Volta Redonda – RJ -  Volta-redondenses denunciam 
o abandono de obras de pavimentação em Três Poços. 
“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 bizar-
ro é fim de carreira mesmo”, lamenta Cleison Maria. “É 
muita sacanagem com os moradores de três poços. Es-
tragou o que estava pronto e largou”, diz Hudson Morei-
ra. “Nem terminou a obra de Três Poços. Está horrível 
passar de carro naquela parte lá, um pedaço feito e o 
restante só poeira”, relata Daiane Araujo. 

CIDADÃO
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Divulgação

Sexta-feira, 19 de Junho de 2020

O Volta Redonda voltou a trei-
nar no CT Oscar Cardoso na quar-
ta-feira (17). Seguindo o protocolo 
de segurança, os jogadores foram 
divididos em pequenos grupos e 
participaram de um treinamento 
físico e técnico.

O fisiologista Claudio Toledo 
explicou os procedimentos de se-
gurança que foram adotados neste 
retorno aos treinos:

“O protocolo de segurança que 
montamos é baseado no protoco-
lo Jogo Seguro, da FERJ, e visa 
criar um ambiente seguro para 
não apenas os jogadores, mas 
também para a comissão técnica 
e todos os funcionários. Os atletas 
estão chegando cada um no seu 
carro particular, já uniformizados, 
passam por um corredor de segu-
rança e têm a temperatura aferida. 
Dividimos o elenco em pequenos 
grupos de trabalho, com quatro a 
cinco jogadores, para evitar que 

tenhamos um grande número de 
atletas treinando no mesmo horário, 
e também estamos higienizando 
todo o material utilizado, além da 
sanitização de todo o CT”, pontuou.

Responsável por comandar as 
atividades do dia, o preparador físi-
co Paulo Fagundes destacou que 
o momento é como se fosse uma 
nova pré-temporada:

“O treinamento online deu uma 
base para que possamos agora dar 
uma intensificada no trabalho de 
força, que é a demanda que mais 
se perde durante o período inativi-
dade. Vamos associar os trabalhos 
físicos com este trabalho com bola, 
recondicionando os jogadores para 
que eles estejam aptos neste retor-
no do Estadual”, explicou.

Macaé passa por segunda 
bateria de testes da Covid-19

Concentrado desde a última terça-feira (16), em Xerém, o elenco do Macaé Esporte foi submetido na quar-
ta-feira (17), à segunda bateria de testes rápidos da Covid-19. Em isolamento no sítio Renascer, até o final do 
Campeonato Carioca, os 25 atletas, membros da comissão técnica e diretoria foram testados. Toda delegação da 
equipe do Norte Fluminense apresentou resultado negativo para a Covid-19.

Com poucos dias para a retomada do Campeonato Carioca o clube se divide entre as atividades e o protocolo 
elaborado pela FERJ para o retorno do futebol. O Macaé fará isolamento no local até o final da competição e só 
sairá para os jogos. Caso o grupo siga para fazer alguma atividade no CEPE, em Duque de Caxias, o desloca-
mento será feito em carros individuais e com utilização da Van do clube que foi higienizada e também respeita o 
protocolo da Federação:

“A gente se sente mais seguro com os testes, sabemos que é um momento complicado, mas estamos tomando 
todo cuidado”, disse o volante Ronan.

Com chances de classificação para a semifinal da Taça Rio, o Macaé enfrenta o Vasco no próximo domingo 
(21), em São Januário e fecha a participação na fase classificatória contra o Fluminense.


