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Após a flexibilização gra-
dual das atividades econô-
micas em Rio das Ostras, a 
Guarda Civil Municipal intensi-
ficou as ações de fiscalização 
juntamente com a Coordena-
doria Geral de Fiscalização 
e Postura - Comfis e a Vigi-
lância em Saúde. Pág.3

A prisão de Fabrício 
Queiróz, ex-assessor e 
ex-motorista do senador 
Flávio Bolsonaro (Repu-
blicanos-RJ), na quinta- 
feira (18) por suposto en-
volvimento no esquema 
das “rachadinhas”, rea-
cendeu o debate sobre as 
denúncias do Conselho 
de Controle de Atividades 
Financeiras (COAF), de 
janeiro do ano passado. 
O levantamento do COAF 
traz nomes conhecidos 
da política da Região 
dos Lagos, como Iranildo 
Campos (atual Secretário 
de Saúde de Cabo Frio) 
e Marcia Jeovani (repre-
sentante de Araruama 
na ALERJ e mulher do 
ex-prefeito Miguel Jeo-
vani), o atual presidente 
da Casa, André Ceciliano 
(PT), um dos líderes da 
oposição, Luiz Paulo Cor-
rêa da Rocha (PSDB) e 
até mesmo um deputado 
do PSOL, Eliomar Coelho. 
O cenário político regional 
já anda abalado depois 
que a Polícia Federal de-
flagrou 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 pas-
sar a pandemia será de-
clarada a caça as Bruxas. 
E só esperar!

SanMon

Orçamento 
público 

A Prefeitura de Ar-
raial do Cabo, através 
da Secretaria de Fazen-
da, promoveu uma reu-
nião via videoconferên-
cia a fim de alinhar com 
os Secretários Munici-
pais a entrega dos pro-
gramas e ações de cada 
pasta para serem apre-
sentados no Orçamento 
Público, que neste ano 
será votado também 
pela população. A reu-
nião contou com a pre-
sença dos Secretários e 
faz parte do calendário 
interno do Município e a 
entrega do orçamento à 
Câmara Municipal será 
realizada ao final de se-
tembro. Pág.2

Para fortalecer o enfrentamento 
à pandemia, a Prefeitura de 
Araruama, na Região dos Lagos 
do Rio, vai realizar neste sábado 
(20) o Dia D da Conscientização 
sobre os riscos e prevenção 
ao Coronavírus. Segundo a 
Administração Municipal, a ação 
tem como objetivo alertar os 
moradores da Fazendinha.
Pág. 2

Desde o início da pandemia, a Prolagos 
tem buscado diversas alternativas para estar 
sempre ao lado dos moradores dos municí-
pios da área de concessão. Com os serviços 
de água e esgoto operando normalmente, 
manter o atendimento comercial aos usuá-
rios se tornou um desafio com o fechamen-
to temporário das lojas. Além do reforço via 
SAC e WhatsApp, a empresa vem investindo 
em tecnologia para dar mais autonomia aos 
usuários. Depois de disponibilizar totens de 
autoatendimento em frente às lojas, a con-
cessionária firmou parceria com estabele-
cimentos comerciais e está instalando os 
equipamentos em supermercados. Nesta 
semana foram instaladas máquinas inteli-
gentes nas lojas da rede Fricarnes, em Cabo 
Frio, no bairro São Cristóvão, e em Arraial 
do Cabo, na Prainha, no Predileto, no Jar-
dim Esperança, também em Cabo Frio, e 
Mercado e Açougue Nosso Sonho, no bairro 
Balneário, em São Pedro da Aldeia. 

Apesar de todas as incertezas na data do pleito por 
conta da pandemia do coronavírus, a escolha o represen-
tante que vai ficar à frente do município pelos próximos 
quatro anos em Cabo Frio pode ser protagonizada por três 
nomes de peso na política cabofriense. As conversas nos 
bastidores estão em estágio avançado e a cidade já conta 
com diversos pré-candidatos à Prefeitura. Entre eles, um 
nome traz grandes lembranças para a população. No click, 
o ex-prefeito José Bonifácio, ao lado do saudoso Otime 
Cardoso dos Santos, celebrando a vitória nas eleições de 
1992. Com dois mandatos na bagagem, Bonifácio é um 
dos políticos mais célebres do município. Outros nomes 
também prometem entrar no páreo como é o caso de Aqui-
les Barreto e o deputado Serginho. Segundo informações, 
a disputa deste ano deve revelar muitas surpresas por 
conta do apoio de antigos caciques da cidade.

SanMon
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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. 

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

PROCESSO 2387/2019
RUI MARINHO LINS, CPF 651.037.937-688, torna público que REQUE-
REU E RECEBEU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de Iguaba Grande, em 17/06/2020 a CERTIDÃO AMBIENTAL 
(CA) para o imóvel localizado sito na RUA 13 (RUA DOS LÍRIOS), Nº 300, 
LOTE 604, QUADRA 37, LOTEAMENTO PARQUE TAMARIZ, IGUABA 
GRANDE, RJ.
Foi determinado cumprimento das exigências contidas nas normas e Ins-
truções de Licenciamento da SEMMA

PROCESSO 2020/002010
CARLOS MANOEL FERREIRA LIMA, CPF 822.867.957-20, torna público 
que REQUEREU E RECEBEU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, em 29/04/2020 a CERTIDÃO 
AMBIENTAL (CA) para o Imóvel situado a Lote 1 da Quadra K, Condominio 
Residencial Vilarejo D’Iguaba II - Solar do Campo, Iguaba Grande - cadas-
tro 26128-0.
Foi determinado cumprimento das exigências contidas nas normas e Ins-
truções de Licenciamento da SEMMA

Arquivo

Divulgação

               COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 

CONVITE   Nº 005/2020
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de 
Serviço de Manutenção de Computadores, Impressoras, Segurança 
Eletrônica, Telefônica e Consultoria da área de TI, conforme Anexo I, 
do Edital.

Processo Administrativo: 1102 / 2020 
Data: 30/ 06 / 2020 às 11:00 horas
Disponibilidade do Edital: O Edital estará disponível a partir da 
publicação, do presente aviso.
Informações: Poderão ser obtidas na Secretaria do Meio Ambiente, 
na Rua Marechal Floriano Peixoto nº. 49, Centro, Arraial do Cabo–
RJ- Tel: (22) 2622-2330.

Arraial do Cabo, 17 de junho de 2020.

Sheila Alves
Presidente

                COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
        

                                      AVISO DE LICITAÇÃO 

CONVITE   Nº 003/2020

O Fundo Municipal do Meio Ambiente , através da Presidente da Comissão 
Especial de Licitação, torna público que o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
824 / 2020,  foi aberto no dia  08 de MAIO de 2020, às 10h00min , foi 
declarado LICITAÇÃO DESERTA e terá   REABERTURA em 30/06/2020 
ás  10h:00min. 
Objeto:  Contratação de empresa especializada no ramo de alimentação 
para fornecimento de quentinhas e bebidas natural a base de guaraná, 
para atender a Guarda Ambiental e Fiscalização da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente – SEMMA e Órgãos a ela vinculados.
Disponibilidade do Edital: O edital estará disponível a partir da publicação, 
do presente aviso. Informações: Poderão ser obtidas na Secretaria do 
Meio Ambiente, na Rua Marechal Floriano Peixoto nº. 49, Centro, Arraial 
do Cabo–RJ- Tel: (22) 2622-2330.

Arraial do Cabo,17  de  Junho de 2020.

Sheila Alves
Presidente

Uma parceria entre pro-
fissionais de comunicação 
resultou em um projeto de 
entretenimento e conheci-
mento que promete levar 
informação ao público de 
forma leve e com um conteú-
do de qualidade: o podcast 
BATE PAPO COM A GENTE.

A cada programa será 
abordado um tema com di-
cas, opiniões e informações 
que, além de entreter, vão 
deixar o ouvinte por dentro 
de assuntos do momento. É 
importante frisar que a esco-
lha pelo formato de áudio se 
deu por conta da agilidade e 
facilidade de ser assimilado, 
podendo ser ouvido em vá-
rias situações do dia a dia.  

No primeiro episódio, 
disponível em várias plata-
formas digitais, como o Spo-
tify, por exemplo, o tema foi 
“Comunicação em tempos 
de pandemia” e teve como 
convidados a jornalista Fer-
nanda Viseu, uma das fun-
dadoras do Coletivo de Jor-
nalistas de Macaé e Região 
e defensora da exigência do 

diploma de comunicação 
para o exercício da profissão 
e o assessor de Comunica-
ção Social da Prefeitura de 
Rio das Ostras, Luiz Tebaldi.

A equipe, formada pelos 
jornalistas Alexandre Trápa-
ga e Valéria Pinheiro, pelo 
publicitário Nilton Teixeira 
e pelo webmaster Gabriel 
Oliveira, tem em comum 
o gosto pelo rádio e muito 
mais pela informação. Para 
os próximos episódios, es-
tão sendo estudados novos 
temas. A periodicidade ainda 
não foi definida porque de-
pende da análise que está 
sendo feita sobre o conteú-
do a ser abordado, e prin-
cipalmente a forma de gra-
vação, já que precisam ser 
respeitadas as medidas do 
isolamento social. 

Os ouvintes também po-
dem participar mandando 
sugestões, elogios, críticas 
ou simplesmente opinan-
do sobre novos temas pelo 
e-mail batepapocomagen-
te2020@gmail.com. O pro-
grama piloto está disponível 
no link https://open.spotify.
com/show/1M7kYzRGwd4i-
jNk8iITxb4

E aí, tá de bobeira? Quer 
ouvir um programa com con-
teúdo de qualidade? Então, 
vem BATER PAPO COM A 
GENTE...

A Prefeitura de Arraial do 
Cabo, através da Secretaria 
de Fazenda, promoveu uma 
reunião via videoconferência 
a fim de alinhar com os Se-
cretários Municipais a entre-
ga dos programas e ações 
de cada pasta para serem 
apresentados no Orçamento 
Público, que neste ano será 
votado também pela popula-
ção. A reunião contou com a 
presença dos Secretários e 
faz parte do calendário interno 
do Município e a entrega do 
orçamento à Câmara Munici-
pal será realizada ao final de 
setembro.

A Lei do Orçamento Mu-
nicipal (LOA) tem como ob-
jetivo cumprir ações do Pla-
no Plurianual (PPA), com as 
orientações e prioridades 
estabelecidas na Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) e 
também atender ao Programa 
de Metas. Os trabalhos para a 
elaboração desse orçamento 
têm início sempre na metade 

do ano para atender ao pra-
zo. As unidades definem suas 
ações para o ano seguinte e 
apresentam suas propostas.

O Orçamento Público é 
uma lei criada como instru-
mento de planejamento para 
a alocação dos recursos pú-
blicos, que espelha decisões 
políticas, estabelecendo ações 

prioritárias para o atendimento 
das demandas da socieda-
de. Neste ano, além do voto 
online, os munícipes também 
poderão enviar sugestões 
através do site oficial. Os pro-
jetos são elaborados através 
da estimativa das receitas do 
Governo. Depois de prontos, 
eles são enviados à Câmara 

Municipal para aprovação. 
É importante esclarecer 

que, por ser montado atra-
vés estimativas de receitas, 
o orçamento não é estático e 
pode ser alterado, dentro da 
margem de remanejamento 
e condições autorizadas, de-
pendendo das necessidades 
e urgências de cada pasta.

Para fortalecer o enfren-
tamento à pandemia, a Pre-
feitura de Araruama, na Re-
gião dos Lagos do Rio, vai 
realizar neste sábado (20) 
o Dia D da Conscientização 
sobre os riscos e prevenção 
ao Coronavírus. Segundo 
a Administração Municipal, 
a ação tem como objetivo 
alertar os moradores da Fa-
zendinha. O bairro, junta-
mente com o Parati, tem o 
maior número de óbitos por 
Covid-19 no município.  Já 

foram registradas quatro 
mortes.  

Equipes das secretarias 
de Meio Ambiente, Saúde 
e da Defesa Civil vão reali-
zar um verdadeiro mutirão. 
Entre as ações, estão: a 
distribuição 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 
Prefeitura 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.

Serão aceitas fotogra-
fias de paisagens de Iguaba 
Grande feitas por amadores 
que residam no município

Para celebrar o mês de 
aniversário do município, a 
Prefeitura de Iguaba Grande 
lançou na sexta-feira (19) o 
concurso ‘’O meu lugar em 
Iguaba Grande é...’’ para fo-
tógrafos amadores com mais 
de 18 anos e que residam no 
município. Os interessados 
poderão se inscrever até o 
dia 19 de julho através do 
e-mail: departamentodecul-
turapmig@gmail.com com 
fotografias de paisagens e 
natureza, em formato JPG, 

com resolução mínima de 
5MP (megapixels). Os três 
primeiros colocados serão 
premiados com dinheiro. A 
ideia é estimular a reflexão 
e a criatividade dos morado-
res.

O concurso será dividido 
em duas etapas: O primeiro 
contará com a participação 
de uma comissão técnica, 
formada por profissionais da 
área, que vão escolher as 
20 melhores fotografias para 
irem a júri popular na segun-
da etapa, que deve aconte-
cer entre os dias 27 de julho 
e 7 de agosto. Vale destacar 
que, para a seleção das 20 

melhores fotos, entre todas 
as inscritas no concurso, 
a comissão julgadora terá 
como critério de avaliação a 
aderência ao tema propos-
to, originalidade, qualidade 
visual e estética da fotogra-
fia e a emoção captada pela 
foto.

A Subsecretária de Cultu-
ra, Miryan Inês, responsável 
pelo concurso, destaca que 
só irão ser aceitas imagens 
em formato digital, como por 
exemplo: smartphones, má-
quinas fotográficas digitais 
ou câmeras de ação que 
tenham este recurso e que 
atendam as exigências de 
formato e tamanho da ima-
gem descrita no item ante-
rior. Cada fotógrafo amador 
tem direito a uma fotografia 
no ato da inscrição, além 
disso, fotos de outros muni-
cípios ou que tenha a pre-
sença de rostos serão des-
classificadas.

De acordo com Miryan, 
as vinte fotografias que fo-
rem para a votação popular 
farão parte de uma exposi-

ção na Casa de Cultura após 
as restrições impostas pela 
pandemia de Covid-19. Eles 
também receberão certifi-
cado de reconhecimento da 
Subsecretaria de Cultura. ‘’A 
gente quer conhecer esses 
amadores, queremos ver os 
talentos da nossa cidade. 
Iguaba Grande é lindo, tem 
lugares maravilhosos e que-
remos ver isso pelo olhar do 
morador ’’ explica. Já as cin-
co fotos com mais curtidas 
pelo júri popular farão parte 
do portfólio da Secretaria de 
Turismo, Esporte e Lazer de 
Iguaba Grande sobre a cida-
de. Enquanto os três primei-
ros colocados vão receber 
uma premiação em dinheiro 
e terão seus trabalhos ex-
postos em todas as redes 
sociais da Prefeitura Muni-
cipal de Iguaba Grande com 
os créditos ao autor:
3º lugar - R$ 100,00 (cem 
reais)
2º-lugar - R$ 150,00 (cento 
e cinquenta reais)
1º-lugar - R$ 250,00 (duzen-
tos e cinquenta reais).



Divulgação

Gabriel Sales

Tribuna dos Municípios3 - Política Sábado a Segunda-feira, 20 a 22 de Junho de 2020

Divulgação

Rio das Ostras publica novo decreto 
de flexibilização gradual do comércio

Seguindo orientações 
do Ministério Público – MP, 
após uma nova reunião por 
videoconferência com o pre-
feito Marcelino Borba, repre-
sentantes da Comissão Mu-
nicipal de Enfrentamento do 
Covid-19 e membros do MP, 
na quarta-feira (17), a Admi-
nistração Municipal publicou, 
na Ed 1189 do Jornal Oficial, 
um novo decreto que institui 
novas medidas de transição 
para abertura do comércio 
em Rio das Ostras nesse 
período de quarentena.

A nova medida estipula 
que os segmentos de ves-
tuário e sapataria poderão 
funcionar em um novo horá-
rio, das 14h às 20h, respei-
tando todas as orientações 
de segurança e proteção 
determinadas pelas Secre-
tarias Estadual e Municipal 
de Saúde. A medida é tem-
porária, até a implementa-
ção definitiva do “Plano de 
Retomada das Atividades 
Econômicas”.

Outra medida decretada, 
para atender a uma solicita-
ção acordada com o MP, foi 
a suspensão do funciona-

complementadas ou revoga-
das de acordo com o avanço 
da pandemia em Rio das Os-
tras. Essa avaliação é feita 
pela Comissão Municipal de 
Enfrentamento à Covid-19, 
de acordo com o avanço ou 
redução de casos na cidade.

No entanto, é importante 
ressaltar que a flexibilização 
que vem sendo feita de for-
ma gradual no comércio não 
interfere em nada no regime 
de quarentena em vigor 
no Município. Os cidadãos 
precisam permanecer em 
suas residências, devendo 
somente sair para realizar 
tarefas ou funções de extre-
ma e imediata necessidade. 
Caso tenham que sair, é 
obrigatório o uso da másca-
ra facial, independente da 
idade.

O encontro com os repre-
sentantes do Poder Execu-
tivo atende uma solicitação 
do Ministério Público que tem 
se aproximado das adminis-
trações municipais para en-
tender melhor a realidade de 
cada Cidade e ficar ciente das 
ações e da situação epide-
miológica em Rio das Ostras.

mento de igrejas e templos 
religiosos que já haviam sido 
autorizados a abrir. A inten-
ção é evitar a possibilidade 
de aglomeração e, com isso, 
a maior possibilidade de 
contágio e transmissão do 

vírus Covid-19.
De acordo com o prefeito 

Marcelino Borba, o objetivo é 
assegurar a reabertura gra-
dual do comércio sem preju-
dicar a vida dos munícipes. 
“Estamos atuando seguindo 

as orientações do Ministério 
Público e sabemos da neces-
sidade de retomar a econo-
mia. Esse é um dos desafios 
da nossa gestão, mas temos 
que manter um equilíbrio para 
garantir a preservação da vida 

Após a flexibilização 
gradual das atividades eco-
nômicas no Município, a 
Guarda Civil Municipal in-
tensificou as ações de fis-
calização juntamente com 
a Coordenadoria Geral de 
Fiscalização e Postura- 
Comfis e a Vigilância em 
Saúde.

As equipes vão atuar 
verificando a obrigatorieda-
de do uso de máscaras por 
funcionários e clientes e a 
disponibilização de álcool 
em gel. Será fiscalizado 
também o distanciamento 
mínimo de um metro e meio 
entre clientes e a aglome-
ração de pessoas dentro de 
estabelecimentos comer-
ciais. Essas medidas pre-

ventivas são para reduzir 
a possibilidade de contágio 
pelo Covid-19.

NAS PRAIAS – Carros 
de som percorrem praias do 
Município orientando a po-
pulação para que mantenha 
o isolamento social a fim de 
evitar aglomerações em es-
paços públicos.

Vale ressaltar que mes-
mo após a abertura gradual 
do comércio o vírus ainda 
circula no País, por esse 
motivo a população deve 
manter o isolamento social 
e sair somente para tarefas 
necessárias.

O Secretário de Segu-
rança Pública, Sérgio Lo-
renzi, destacou a importân-
cia de manter o trabalho de 

momento as fiscalizações 
são de suma importância 
para verificar o cumprimento 
dos Decretos Municipais e 
das medidas que visam con-
ter a propagação do vírus 
em nossa cidade”,  contou.

DENÚNCIAS – A popu-
lação pode e deve ajudar 
denunciando comerciantes 
que estiverem descumprin-
do os Decretos Municipais. 
Os números para realizar 
as denúncias são:

COMFIS – das 9h às 
17h, pelo telefone (22) 
2760-6891

GUARDA CIVIL MUNI-
CIPAL – Atendimento rea-
lizado 24 horas, pelos te-
lefones (22) 2760-6236 ou 
0800 022 6301.

da população, sem esquecer 
também que precisamos dar 
mais garantias para a manu-
tenção de seus empregos e 
renda”, declarou.

Todas as ações decreta-
das podem ser ampliadas, 

orientação e fiscalização 
para que o Município tenha 

cada vez menos casos de 
Covid-19.

“ O trabalho continua 
por todo Município. Neste 

A Prefeitura do Rio das Ostras, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Transportes Públicos, Aces-
sibilidade e Mobilidade Urbana, 
determinou a retomada total dos 
veículos que operam no transpor-
te público de passageiros entre 
as diversas localidades do Muni-
cípio. Atualmente, a Cidade conta 
com 320 vans, que circulam em 8 
linhas.

A medida, sempre em sintonia 
com ações do Poder Público para 
reduzir a velocidade de propaga-
ção do Coronavírus na Cidade, 
tem como objetivo evitar que um 
número maior de passageiros fi-
que aguardando para embarque e 
desembarque nos pontos, uma vez 
que é perceptível o aumento na 
demanda de pessoas que utilizam 
o sistema.

Vale ressaltar que a fiscaliza-
ção continua intensificada para 
evitar que os veículos transportem 
passageiros acima do permitido. 
Para isso, equipes da Sectran 
fazem esse trabalho, além de 
orientar os condutores sobre me-
didas de higiene e utilização de 
máscaras faciais entre todos os 
ocupantes.

Equipes da Secretaria de 
Transportes Públicos fazem a con-
tagem volumétrica de passageiros 
para ajustar os intervalos e, assim, 
evitar o acúmulo de passageiros 
nos pontos e o excesso de lotação 
no transporte municipal. A conta-
gem está sendo feita em diversos 
locais de embarque e desembar-
que, como o ponto do Itaú, no 
Centro; na ZEN – Zona Especial de 
Negócios; e em Costazul.
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Com a gente

você viaja 

em boa 

Companhia

Uma das características levan-
tadas pelos técnicos da Secretaria 
de Bem-Estar Social de Rio das 
Ostras em relação às pessoas em 
situação de rua é a dependência 
química, seja pelo álcool ou outras 
drogas. Cuidar destes cidadãos é 
um grande desafio, já que a adesão 
ao tratamento deve ser voluntária.

As principais questões sociais 
deste público são identificadas 
pela equipe do serviço especializa-
do em abordagem social do Cen-
tro de Referência Especializado 
de Assistência Social (Creas). O 
serviço é ofertado duas vezes por 
semana por meio de abordagem 
social diurna e noturna.

Com o apoio do Grupamento 
de Operações Especiais (GOE), 
da Guarda Civil Municipal, os 
técnicos vão ao encontro destas 
pessoas para apresentar os servi-
ços oferecidos pela Administração 
Municipal, seja pelas unidades de 
assistência social, seja pelo ambu-
latório de saúde mental de álcool 
e drogas (AD) e toda a rede para 
garantia de direitos.

No ambulatório de Saúde 
Mental AD são ofertados atendi-
mentos com psiquiatras, assis-
tentes sociais e psicólogos, com 
acompanhamento particularizado 
e em grupo. Tratar este tipo de 
dependência é fundamental para 

que estas pessoas superem as si-
tuações de risco social e pessoal e 
resgatem seus valores como cida-
dãos de direitos. A equipe que faz 
a abordagem social realiza o enca-
minhamento para o tratamento na 
rede pública de saúde mental.

Na abordagem social também 
é ofertado o serviço de acolhimen-
to na Casa do Sorriso, um equipa-
mento que oferece abrigo as pes-
soas em situação de rua durante 
a noite. Além de dormitórios com 
roupa de cama e travesseiros lim-
pos e higienizados, o local oferece 
banho e duas refeições diárias, 
café da manhã e jantar.

“Na abordagem social realiza-

mos uma aproximação das pessoas 
que se encontram em situação de 
rua, apresentamos os serviços ofer-
tados no município e realizamos 
mapeamento com diagnóstico e 
levantamentos para compreender 
a realidade social de cada cidadão, 
identificando município de origem, 
as fragilidades e rompimento dos 
vínculos familiares e comunitários, 
a questão de saúde, documentação 
e reais fatores sociais que desen-
cadearam a situação em que se 
encontram. Levando assim uma re-
flexão da importância de buscarem 
pelo serviço de saúde mental e de 
outras políticas públicas”. Relatou, 
Rogéria Crespo, diretora interina do 
Centro Especializado de Assistên-
cia Social (Creas).

PANDEMIA – Durante o mo-
mento de pandemia, a Secretaria 
de Bem-Estar Social reforçou as 
orientações em relação a preven-
ção, proteção e responsabilidade 
social quanto a propagação do 
vírus em relação a saúde pública. 
A população em situação de rua re-
cebe da equipe do serviço especia-
lizado em abordagem social todas 
essas orientações, das formas de 
prevenção e propagação do novo 
Coronavírus para que não seja in-
fectada e contraia o covid-19.

Além disso, estão orientando 
sobre o Benefício Emergencial do 
Governo Federal, auxiliando-os a 
fazerem o cadastro por meio do 
site ou do APP.

Evento já tradicional do Centro 
de Formação Artística de Música, 
Dança e Teatro de Rio das Ostras, 
a Feira da Onda desta vez terá um 
formato online. As inscrições para 
os alunos das três modalidades 
tiveram início na última segunda 
(15), e vão até 26 de junho. Aberto 
exclusivamente para os estudantes 
dessa unidade, as apresentações 
com som e imagem serão veicula-
das pelas redes sociais da Funda-
ção de Cultura do Município.

Realizada de 6 a 10 de julho, 
a Feira Onda Online tem o objeti-
vo de incentivar as produções ar-
tísticas dos alunos nesse período 
de isolamento social e suspensão 
de aulas presenciais. As apresen-
tações por vídeo podem ser nas 
áreas de música, dança, teatro e 
artes em geral, individuais e em 
grupo, desde que cada integrante 
faça sua participação da própria 
casa. O evento também ajuda a 
ampliar o contato com a interdisci-
plinaridade e as novas tecnologias.

“Estamos mantendo a proposta 
da Feira da Onda, um evento insti-
tucional que acontece anualmente 
na escola com apresentações dos 
alunos, sempre orientados por um 
professor. Fizemos adequações 
para desenvolver uma versão on-
line do projeto. Será uma oportu-
nidade para os nossos alunos se 
expressarem e conectarem por 
meio das artes nesse período de 
isolamento social”, explica Fabiana 
Nagib, diretora adjunta do Centro 
de Formação Artística.

CRONOGRAMA – As inscri-
ções serão realizadas até o dia 26 
de junho pelo link https://forms.gle/
Gj9fStWKrTmB14xf6. Uma comis-
são de seleção terá o período de 27 
de junho a 3 de julho para analisar 
os projetos cadastrados. Nos dias 4 
e 5 serão divulgados os cronogra-
mas de apresentações. O Festival 
da Onda acontece entre os dias 
6 e 10 de julho pelo Facebook da 
Fundação de Cultura (https://www.
facebook.com/frcriodasostras1997/)
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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 mês de março e maio. Segundo informações, 
mesmo com o fim do projeto, a padaria continua levando ali-
mento 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.

O Senado realizará na segunda-feira (22) uma sessão de debates sobre o adia-
mento das eleições municipais. Esse é a segunda sessão utilizada exclusivamente 
para esse fim. A primeira ocorreu na quarta-feira (17). Especialistas da área médica 
estimam um achatamento da curva de contaminação apenas no mês de setembro. 
O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro. O requerimento para 
realização da sessão foi do senador Weverton Rocha (PDT-MA). Ele é o relator da 
PEC 18/2020, que trata do tema.

A transparência sobre os atos de gestão é a premissa básica a boa atuação de 
um governo, uma vez que, por meio dela, o cidadão tem melhores condições de 
verificar a boa aplicação de recursos públicos. Tal necessidade fica ainda mais 
evidente em meio à flexibilização de regras adotada como forma de dar celeridade 
às medidas de combate à pandemia. A avaliação foi manifestada por autoridades e 
especialistas que participaram na sexta-feira (19) de um seminário virtual organiza-
do pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e pela Controladoria-Geral 
da União (CGU).

O deputado Chiquinho Brazão continua firmando seu compromisso 
com a população e propôs o Projeto de Lei 1759, que obriga cen-
tros comerciais instalados a manter serviços de atenção às emer-
gências médicas e disponibilizem ambulâncias para atendimento 
aos seus consumidores. “Investir na Saúde Pública neste momen-
to crítico que passamos é fundamental. Pensando sempre em um 
mandato participativo, é importante que a população saiba das ati-
vidades parlamentares. Além nas medidas e ações de combate ao 
novo Coronavírus, já venho apresentando Projetos relacionados à 
saúde, como o PL 1759. Ele estabelece que os centros comerciais 
instalados no território Nacional que possuam uma área útil supe-
rior a 10 mil metros quadrados mantenham serviços de atenção 
às emergências médicas e disponibilizem ambulâncias para atendi-
mento aos seus consumidores. Uma emergência médica qualifica-
da e adequada pode ser o diferencial entre a vida e a morte. Quanto 
maior o tempo de espera por atendimento, maiores as probabilida-
des das ocorrências de óbito”, disse Brazão.

A prefeita de Araruama, Livia de Chiquinho, tem dedicado sua ges-
tão ao investimento na melhoria da qualidade da Educação no mu-
nicípio. Na sexta-feira (19), a Chefe Municipal entregou mais uma 
grande obra que irá beneficiar a população araruamense. “Hoje en-
tregamos a Escola Municipal Menino Robson 100% Ecológica no 
bairro Areal! A cada dia uma grande conquista!”, comemorou. 

Mais uma UTI Móvel
A prefeita Livia de Chiquinho também celebrou a chegada de mais 
uma UTI Móvel para atendimento da Saúde do município. “A cada 
dia uma grande conquista na saúde pública!”, escreveu a prefeita.

Solidariedade

Dedicação
Revendo os amigos 

Eleições municipais

Transparência

Compromisso

Envie suas críticas, 
sugestões e 

reclamações para 
o e-mail      

tribunadosmunicipios@
gmail.com e veja-as 

publicadas na próxima 
edição.

SanMon

Reprodução

Deus Pai de amor e bondade, pela in-
tercessão de santa Florentina, dai-me 
a graça de perseverar na vida de fé e 
zelar pela pregação da sua Palavra. 
Ajudai-me a ser dócil com meus irmãos 
e irmãs e em tudo dai-me a clareza da 
melhor decisão. Por Cristo Nosso Se-
nhor. Amém!

ORAÇÃO AO SANTO

SANTA 
FLORENTINA

Que tal uma receita pra lá de 
especial para servir em um al-
moço ou jantar para sua famí-
lia? Experimente esta receita 
de torta-cuscuz de frango, que 
fica uma delícia, é prática e fácil 
de fazer!

Tempo: 40min (+30min de des-
canso)
Rendimento: 8 porções
Dificuldade: fácil
Ingredientes: 
• 4 colheres (sopa) de azeite
• 1 cebola picada
• 2 dentes de alho amassados
• 1 lata de tomate pelado pica-
do com o caldo
• 2 cubos de caldo de galinha

• 1 e 1/2 xícara (chá) de frango 
cozido e desfiado
• 1/2 xícara (chá) de milho verde 
escorrido
• 1/2 xícara (chá) de ervilha fresca 
congelada
• 3 xícaras (chá) de água
• Sal, pimenta-do-reino e cheiro-
-verde picado a gosto
• 2 ovos picados
• 3 colheres (sopa) de farinha de 
rosca
• 2 e 1/2 xícaras (chá) de farinha 
de milho
• Azeite para untar e regar
• Queijo parmesão ralado para 
polvilhar
Modo de preparo:
Para fazer a torta-cuscuz de 

frango, primeiro, em uma pa-
nela, em fogo médio, aqueça o 
azeite e frite a cebola e o alho 
por 4 minutos. Junte os tomates, 
o caldo de galinha e refogue por 
2 minutos. Adicione o frango, o 
milho, a ervilha e refogue por 2 
minutos. Junte a água, tempere 
com sal, pimenta e cheiro-ver-
de. Assim que levantar fervura, 
adicione as farinhas, mexendo 
até engrossar e desgrudar do 
fundo da panela. Transfira para 
uma fôrma de 25cm x 35cm un-
tada. Regue com azeite e alise 
com uma colher. Deixe descan-
sar por 30 minutos, corte em 
quadrados e sirva polvilhado 
com parmesão.

RECEITA DE TORTA-CUSCUZ DE FRANGO

Culinária

A liberdade que você deseja para 
si é a mesma que deve existir 
para o outro, já que somente as-
sim é possível construir relações 
equilibradas e justas. É tempo de 
se sentir mais tolerante e com-
preensivo.

Horóscopo

Para que a sua luz possa brilhar 
intensamente, é preciso que 
certas sombras sejam acolhi-
das e então libertadas. É tempo 
de investir na sua sensibilidade 
para detectar as questões que 
precisam de cura.

Hoje você tende a se mostrar ao 
mundo com toda a sua potência 
e confiança, sabendo harmonizar 
plenamente o valor que dá a si e 
aos outros. É tempo de se rela-
cionar de forma mais saudável e 
satisfatória.

As nossas decisões acabam sur-
tindo efeito na vida de quem está 
ao nosso lado, por isso é preciso 
levar em consideração o desejo 
dos outros antes de fazer uma 
escolha. É tempo de pensar co-
letivamente.

Para poder conhecer melhor os 
seus sentimentos, é preciso con-
seguir botar em palavras aquilo 
que muitas vezes parece incom-
preensível. É tempo de manter 
a calma para acessar em paz a 
essência do que sente.

Agora as suas ideias e percep-
ções tendem a se desenvolver 
de maneira clara e resoluta, 
favorecendo as questões que 
estavam aguardando por bons 
entendimentos. É tempo de se 
sentir mais bem resolvido.

O seu senso de responsabi-
lidade faz com que você se 
mantenha firme nos planos que 
estipula, porém é preciso saber 
renovar o seu caminho quando 
ele parecer ultrapassado. É tem-
po de investir em novas metas.

Quando estamos estruturando 
algum projeto, todas as possibi-
lidades que surgem devem ser 
bem avaliadas para não prejudi-
car aquilo que já foi concretiza-
do. É tempo de analisar cautelo-
samente as suas opções.

Hoje o dia deve atender às ne-
cessidades da sua mente. Por 
isso, permita-se mudar a progra-
mação caso algo chame a sua 
atenção e desperte o seu inte-
resse. É tempo de se informar e 
saciar a sua curiosidade.

Poder conversar com quem você 
confia, compartilhando as suas 
questões livremente, é não so-
mente uma forma de aliviar o 
coração como também um cami-
nho para compreender melhor a 
si mesmo. É tempo de união.

O relacionamento que você 
deve investir agora é com si 
mesmo, ouvindo atentamente 
ao que o coração diz e se permi-
tindo viver aquilo que dá prazer. 
É tempo de se dedicar às suas 
próprias necessidades.

Cuidar do corpo é tão importan-
te quanto zelar pelo bem-estar 
mental, já que ambos funcionam 
em conjunto e por isso precisam 
estar em harmonia. É tempo de 
nutrir bons pensamentos para 
favorecer a sua saúde.

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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