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Cada esquina, montanha de lixo.  Gasto milionário em lixo e ver a cidade abandonada, principalmente no 2º Distrito

Vulneráveis ao coronavírus, pessoas em situação de rua tomam conta de calçadas e ruas de Cabo Frio

Opinião

Um dos efeitos da pandemia de Covid-19 atrelados ao desgoverno de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, pode ser visto 
nas ruas: o aumento da quantidade de pessoas em vulnerabilidade social e lixo aglomerado nas calçadas. Apesar da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e da Mulher (Sedesdim) divulgar que realizou 143 acolhimentos de pes-
soas em situação de rua durante o período de 16 de março até a última sexta-feira (19), ainda é possível constatar o crescimento 
do número de pessoas que vivem nas calçadas. Pág.3

Retrato 
do Caos

É evidente o aban-
dono e despreparo do 
prefeito Dr. Adriano Mo-
reno. Em um momento 
de crise generalizada, 
por conta da pande-
mia do novo coronaví-
rus (covid-19), a cida-
de está afundando no 
caos.  Com servidores 
mendigando salários 
atrasados, pessoas em 
situação de rua dis-
putando espaço com 
lixos acumulados em 
calçadas, denúncias de 
desvios e falcatruas na 
Saúde, o Prefeito vem 
se destacando como 
um dos piores gesto-
res públicos do Estado 
no combate ao corona-
vírus. Diferentemente 
das promessas feitas 
durante a campanha 
eleitoral, o desgoverno 
Dr. Adriano é um retrato 
do caos. Na segunda-
-feira (22), os profissio-
nais da Educação fo-
ram para frente da sede 
da Prefeitura de Cabo 
Frio cobrar do prefeito 
o pagamento imediato 
de todos os servidores 
aposentados do muni-
cípio. Mas, a vergonho-
sa gestão não se reflete 
somente nos consecu-
tivos atrasos de salário 
do funcionalismo públi-
co. Moradores denun-
ciam o total abandono 
vivido em diversos bair-
ros. As reclamações 
vão desde falta de cole-
ta de lixo a buracos em 
diversas vias da cidade. 
Cabofrienses aguardam 
ansiosamente o pleito 
deste ano para por um 
fim na gestão ineficien-
te e colocar o alcaide 
para correr. 

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. 
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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

Divulgação

Ascom PMAC

A Prefeitura de Silva Jar-
dim realizou uma reunião 
com o setor administrativo 
da Concessionária Arteris 
S/A (Autopista Fluminense), 
com o objetivo de cobrar 
providências e soluções 
imediatas referentes à 3ª 
faixa da Rodovia BR-101, a 
qual da acesso ao Município 
de Silva Jardim, no Trevo do 
Boqueirão.

Durante a reunião, ficou 
definido que será realiza-
da uma avaliação no local 
(Trevo do Boqueirão) por 
um Engenheiro de Tráfego 
da Concessionária Arteris 
S/A (Autopista Fluminense), 
com o objetivo de trazer uma 
solução imediata para o pro-
blema.

De acordo com a Con-
cessionária, as obras do Tre-
vo do Boqueirão serão reto-
madas no mês de Agosto, 
com término previsto para o 

mês de Dezembro de 2020, 
uma vez que as questões 
que impediam o andamento 
da obra foram solucionadas.

A reunião foi realizada 
por videoconferência por 
conta da Pandemia do Novo 
Coronavírus (Covid-19), e 
contou com as participa-
ções do Secretário Muni-
cipal de Governo, Adilson 
Lopes, do Subsecretário 
Municipal de Comunicação, 
Ermiel Sanches, e dos Re-
presentantes da Concessio-
nária Arteris S/A (Autopista 
Fluminense), o Diretor de 
Operações, Helvécio Tamm, 
o Gerente de Investimentos, 
Alisson Freire, a Gerente de 
Operações, Simone Cardo-
zo, o Coordenador de Ope-
rações, Ramon Bezerra, o 
representante de Comuni-
cação/Imprensa, Rodrigo 
Meira, e o Engenheiro, Ga-
briel Brum.

Para facilitar o pagamen-
to dos tributos municipais, 
oferecendo maior comodida-
de aos contribuintes, a Pre-
feitura de São Pedro da Al-
deia firmou convênio com o 
Banco Santander, que passa 
a ser mais uma instituição 
bancária a prestar o serviço 
de arrecadação tributária na 
cidade. Os contribuintes po-
dem efetuar o pagamento do 
IPTU, ISS, débitos em Dívi-
da Ativa, entre outras taxas 
e impostos, diretamente no 
guichê de atendimento do 
Banco. Há, ainda, a possi-
bilidade de pagar por meio 
de correspondentes bancá-
rios. Para os correntistas do 
Santander, há as opções de 
banking/mobile, terminais de 
autoatendimento, débito au-
tomático ou pagamento pela 
internet.

De acordo com o secre-
tário de Fazenda, Renaldo 
Martins, a parte operacio-
nal do processo passou por 
testes e o serviço já está em 
funcionamento. “O município 
vem buscando ferramentas 
para facilitar a vida do con-
tribuinte, procuramos essa 
alternativa porque muitos 
contribuintes possuem conta 
no Santander e não conse-
guiam pagar tributos em ou-
tro banco”, explica.  

Além do Santander, ou-
tros bancos no município 

também são conveniados 
para o serviço de arrecada-
ção de tributos municipais. 
Os pagamentos podem ser 
feitos na Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil, 
Bradesco e Itaú, além das 
lotéricas. As opções ofereci-
das para realização do ser-
viço podem variar entre as 
instituições.

TRIBUTOS COM 
PRAZO ATÉ 30/06

Devido à retração da eco-
nomia causada pela pande-
mia do coronavírus, a Pre-
feitura prorrogou para o dia 
30 de junho o prazo de pa-
gamento em conta única de 
alguns tributos municipais.

A prorrogação garante 
desconto de 10% na cota 
única da Taxa de Fiscali-
zação de Localização, de 
Instalação e de Funciona-
mento de Estabelecimento 
(TFL), da Taxa de Fiscaliza-
ção Sanitária e do Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza de Pessoa Física 
(ISSQN Autônomo). Os tri-
butos também podem ser 
pagos em até quatro vezes, 
com a primeira cota para o 
dia 30/06, sem desconto. A 
data de pagamento da Taxa 
de Fiscalização de Veículo e 
Transporte de Passeio, em 
cota única, também foi es-
tendida para 30 de junho.

O Departamento de Controle de Vetores da Secretaria de Saúde de 
Arraial do Cabo realizou na segunda-feira (22) trabalho de inspeção e 
tratamento nas embarcações na Prainha, terrenos baldios e nos bueiros 
do bairro. A ação visa conscientizar e proteger os munícipes do mosquito 
Aedes Aegypti, transmissor da dengue, Chikungunya, Febre Amarela e do 
Zika vírus. 

A ação atende às demandas da população e faz parte do cronograma 
de combate aos vetores que inclui operações de tratamento, prevenção e 
conscientização em vários bairros, tanto no centro, como nos distritos da 
cidade. As abordagens são realizadas de forma educativa, com o objetivo 
de informar os moradores quanto à importância da prevenção.

Todas as equipes envolvidas nas ações estão devidamente equipa-
das, com luvas e máscaras, para a proteção de todos. É importante lem-
brar que em caso de necessidade de armazenamento de água, é preciso 
tapar todos os recipientes utilizados, para que eles não se transformem 
possíveis criadouros do mosquito. Também é importante verificar sempre 
os quintais e entornos das residências.

Eliminar os criadouros requer pouco tempo. Em apenas alguns minu-
tos é possível acabar com que pode se tornar um grande perigo para as fa-
mílias. A dica é começar dentro de casa, verificando o recipiente de degelo 
da geladeira, que pode acumular água, vedando ralos e vasos sanitários 
de banheiros que não estão em uso e lavando diariamente os bebedouros 
dos animais de estimação. 

A Prefeitura de Araruama, na 
Região dos Lagos do Rio, promo-
veu no último sábado (20) o Dia 
D de conscientização sobre o co-
vid-19, na região da Fazendinha. 
Durante a ação, quatro pessoas 
atestaram positivo.

Segundo balanço da Prefei-
tura, foram realizados 140 testes 
rápidos para o novo coronavírus 
em pessoas com mais de 50 anos 
e que são do grupo de risco. Os 
quatro infectados são um homem, 
de 66 anos, e três mulheres, com 
idade entre 47 e 57 anos. 

De acordo com a Prefeitura, 

as pessoas que testaram positivo 
vão ficar em isolamento domiciliar. 
“Além disso, a partir de agora elas 
e seus familiares vão receber o 
monitoramento do Núcleo de Saú-
de Coletiva da Secretaria Munici-
pal de Saúde”, explica o município.

O trabalho de detecção e pre-
venção contou com três frentes de 
atuação: equipes das secretarias 
de Meio Ambiente, Saúde e da De-
fesa Civil.

Além da distribuição de 400 
máscaras de proteção, pontos de 
maior movimento no bairro passa-
ram por desinfecção.

A Lei de Emergência Cultural 
Aldir Blanc será tema de webcon-
ferênia que vai reunir artistas de 
Rio das Ostras e todos os interes-
sados no tema na quinta-feira (25) 
às 19 horas. A reunião virtual terá 
transmissão ao vivo pelo Facebook 
da Fundação de Cultura do Muni-
cípio (https://www.facebook.com/
frcriodasostras1997/).

Organizada pela Fundação Rio 
das Ostras de Cultura, a webconfe-
rência vai prestar esclarecimentos 
e tirar dúvidas sobre a Lei Federal 
1.075/2020. Aprovada por unani-
midade no Senado em 4 de junho 
e apelidada de Lei Aldir Blanc, em 
homenagem ao músico que mor-
reu de coronavírus, destina R$ 3 
bilhões ao setor cultural durante a 
crise causada pela pandemia.

 Depois de passar pelo Con-
gresso e Senado, a nova lei depen-
de do Executivo para ser sancio-
nada e entrar em vigor. Enquanto 
isso, gestores do setor vem se ca-
pacitando para receber e executar 
as verbas. Em Rio das Ostras, 
equipe da Fundação de Cultura 
participou, entre os dias 8 e 14 de 
junho, de um curso sobre a legis-
lação promovido pela Articulação 
Nacional de Emergência Cultural.

Com a webconferência desta 
quinta-feira, representantes de to-
dos os setores culturais da Cidade 
e interessados no tema poderão 
entender melhor a Lei Aldir Blanc. 
O evento será conduzido pela pre-
sidente da Fundação de Cultura, 
Cristiane Régis, com a participa-
ção da equipe da autarquia e da 

presidente do Conselho Municipal 
de Cultura, Micha Devellard.

“Decidimos fazer essa web-
conferência por que queremos 
conversar com a classe artística 
da Cidade e todos os interessados 
em conhecer mais sobre a Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc. 
Acredito que assim poderemos 
validar as ações que serão imple-
mentadas com a lei e contar com 
o engajamento dos diferentes se-
tores culturais, já que todos serão 
beneficiados”, explica Cristiane 
Régis.

SAIBA MAIS SOBRE A LEI - 
Assim que a nova legislação fede-
ral for sancionada, a União terá 15 
dias para repassar o valor de R$ 3 
bilhões aos estados e municípios. 
Após receber o recurso, cada ci-
dade deverá entregar um Plano de 
Trabalho de Execução da Lei no 
prazo de 60 dias. A verba é desti-
nada exclusivamente a ações emer-
genciais de apoio ao setor cultural.

Com o recurso, as cidades po-
derão garantir renda mensal de R$ 
600 aos trabalhadores do setor, a 
manutenção de espaços artístico-
-culturais e a promoção de instru-
mentos como editais e prêmios, 
entre outros. Segundo estimativas 
da Confederação Nacional de 
Municípios, Rio das Ostras deve 
receber R$ 1,04 milhão, aproxima-
damente.

O cálculo do repasse é feito 
assim: 80% a partir do tamanho da 
população local e 20% de acordo 
com os critérios do Fundo de Parti-
cipação dos Municípios (FPM).
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SanMon

(Rua atrás das Casas Bahia - Largo Santo Antônio)

Um dos efeitos da pan-
demia de Covid-19 atrelados 
ao desgoverno de Cabo Frio, 
na Região dos Lagos do Rio, 
pode ser visto nas ruas: o 
aumento da quantidade de 
pessoas em vulnerabilida-
de social e lixo aglomerado 
nas calçadas. Apesar da 
Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Social, Direi-
tos Humanos e da Mulher 
(Sedesdim) divulgar que 
realizou 143 acolhimentos 
de pessoas em situação de 
rua durante o período de 16 
de março até a última sexta- 
feira (19), ainda é possível 
constatar o crescimento do 
número de pessoas que vi-
vem nas calçadas.

O grande número de 
pessoas em situação de rua 
é tão alarmante que levou, 
há cerca de um ano, empre-
sários cabo-frienses a lan-
çarem o projeto ‘Geladeira 
Solidária’.  “Há quase um 
ano atrás, em conjunto com 
minhas amigas Rita Cassia 
e Isabela Barreiro, lançamos 
esse projeto para beneficiar 
as pessoas que estão em 
dificuldades de se alimentar, 
todos os dias eram mais de 
40 quentinhas e outras doa-
ções feitas por comerciantes 
e várias outras pessoas de 
bem. Nesse momento ainda 
maior de grandes dificulda-
des, não podia ser diferente, 
a GELADEIRA SOLIDÁRIA 
está aberta para que todos 
que tenham condições pos-
sam doar, e as pessoas que 
necessitam se beneficiar”, 
disse o proprietário da Ótica 
Central, Atíla Motta.

Segundo dados do Mi-
nistério da Cidadania, com 
base no CadÚnico do Go-
verno Federal, a cidade tem 
22,513 famílias vivem em 
risco social, sendo cerca de 
10.539 em situação de extre-

das ruas, obrigando as pes-
soas a descartar seu lixo na 
BR. Pagamos aos senhores 
pra isso”, frisou a moradora 
Anna Maria Milagres.

Negligência e ações 
ineficazes promovem 
aumento nos casos

 de covid-19
As ações do prefeito Dr. 

Adriano durante a pandemia 
do novo coronavírus fizeram 
com que o município obti-
vesse os piores resultados. 
A cidade registrou a 51ª mor-
te pelo novo coronavírus. O 
número foi divulgado oficial-
mente pela Prefeitura no últi-
mo sábado (20).

Quem passa pelas Bar-
reiras Sanitárias instala-
das nas entradas da ci-
dade denunciam diversas 
irregularidades. Segundo 
cabofrienses, diversos turis-
tas passaram pela barreira 
no último fim de semana e 
não foram abordados pelos 
agentes. “Passa qualquer 
um. Até um amigo meu que 
é gringo, conseguiu passar”, 
disse um morador que não 
quis se identificar.  “A bar-
reira sanitária em Cabo Frio 
é para facilitar a entrada de 
turistas, só pode. A cidade 
está lotada”, afirmou Peter 
Carvalho. 

ma pobreza. Apesar dos nú-
meros serem preocupantes, 
as famílias continuam sem 
auxílio da Prefeitura e mui-
tas se aglomeram em filas 
para obter a cesta básica, 
com aproximadamente 11 
itens, distribuída pela Prefei-
tura. Segundo pais e respon-
sáveis de alunos que foram 
beneficiados, a cesta não 
seria suficiente para manter 
a alimentação da família por 
mais de uma semana. 

Apesar de a Prefeitura 
entregar ‘mini cestas’ a po-
pulação, os recursos des-
tinados a Assistência So-
cial continua entrando nas 
contas da Administração 
Municipal. Levantamento 
feito com base em dados 
da organização do Sistema 
Único de Assistência So-
cial (SUAS) mostra que so-
mente no mês de maio, por 
conta das ações referentes 
ao combate ao novo coro-

navírus, a Assistência Social 
do município recebeu R$ 
816.156,73, sendo mais de 
R$ 154 mil para ações de 
acolhimento; R$ 153.870,00 
para alimentos e mais de R$ 
151 para equipamentos de 
segurança (EPI).

Outra reclamação dos 
munícipes se refere à es-
colha dos beneficiados. Se-
gundo eles, muitas famílias 
carentes não foram contem-
pladas. “Fiquem atentos que 
existe muita tramoia no meio 
de tudo isso. Eles escolhem 
a quem eles desejam doar, 
ganha quem não precisa e 
quem realmente necessita 
até o nome é retirado da lis-
ta. Mãe grávida e com outra 
criança depende do bolsa 
família fez a inscrição e nem 
o nome estava na lista o fi-
lho dela estuda e mora perto 
da escola onde distribuíram 
as mini cestas. Nem os ou-
tros da minha família todos 

sem trabalho nem um deles 
o nome estava na lista. Al-
guém comeu”, lamentou Ma-
ria de Lourdes.

Lixo nas ruas 
demonstra o total 

abandono da cidade
Os moradores também 

reclamam de lixos e entulhos 
depositados às margens das 
ruas ou nos terrenos baldios, 
principalmente no Segundo 
Distrito. Ao andar por Ta-
moios, por exemplo, não é 
difícil encontrar lixo e entu-
lho acumulado em diversos 
pontos. 

Na orla da Praia de Ta-
moios, um quiosque está 
abandonado com muito en-
tulho e até um vaso sanitá-
rio do lado de fora, também 
acumulando sujeira. “Ta-
moios, lugar maravilhoso, de 
pessoas simples, humildes 
e alegres, que pedem muito 
pouco pra ser feliz e viver em 

paz nesse lugar abençoado 
por Deus. Por favor, senho-
res responsáveis por esse 
paraíso, cuidem da nossa 
casa. Olha o estado que se 
encontra nossa orla. A qual-
quer momento alguém pode 
se machucar com a queda 
de um poste enferrujado ou 
um tombo na calçada esbu-
racada. E a coleta de lixo 
que não é feita na maioria 

Os servidores e aposenta-
dos do município também pas-
sam dificuldades nesta pande-
mia, diante de salários atrasados 
e sem reajuste. Na segunda-fei-
ra (22), o Sindicato Estadual dos 
Profissionais da Educação do 
Rio de Janeiro, Núcleo Lagos 
(SEPE Lagos) realizou um pro-
testo em frente à sede da Prefei-
tura de Cabo Frio.

Os manifestantes cobram 
do prefeito Adriano Moreno o 
pagamento imediato de todos 
os servidores aposentados do 
município, cujos vencimentos 
estão atrasados há 17 dias e, 
pelo segundo mês consecutivo, 
tiveram o pagamento escalona-
do por faixa salarial. Os traba-
lhadores também exigem que a 
administração municipal recue 
da aprovação do Projeto de Lei 
(PL) 1/2020, que impõe mudan-
ças na estrutura organizativa do 
Instituto de Benefícios e Assis-
tência aos Servidores Munici-
pais de Cabo Frio (Ibascaf) e 
ataca o Programa de Assistên-
cia Médica aos Servidores Mu-
nicipais (PasMed).

A Lei Orgânica Municipal 
define que os servidores apo-
sentados devem ter prioridade 
na folha de pagamentos da 
prefeitura. No entanto, com os 
atrasos e escalonamentos pra-
ticados pelo município há anos, 
eles são constantemente ne-
gligenciados. Essa conduta se 
manteve e se agravou mesmo 

diante da pandemia de Covid-19, 
que ameaça em maior medida a 
este setor. Seja pela faixa-etária 
ou pela maior incidência de en-
fermidades pré-existentes, como 
diabetes, doenças pulmonares 
crônicas, hipertensão, dentre ou-
tras, são os aposentados o grupo 
em maior vulnerabilidade sanitária 
e econômica. São eles também os 
que mais dependem da assistência 
médica oferecida pelo PasMed, e 
que está suspensa desde o início 
da pandemia.

Nem os profissionais da linha 
de frente de combate à covid-19 

estão isentos das barbáries do pre-
feito Dr. Adriano Moreno. Segundo 
denúncias, a Prefeitura não ape-
nas atrasou os pagamentos dos 
contratados da Secretaria de Saú-
de como resolveu escolher quais 
funcionários receberiam na data 
estipulada e quais não. Há relatos 
de um mesmo setor onde alguns 
funcionários receberam e outros, 
de igual função, seguem sem pre-
visão de quando irão receber seus 
salários.

A pré-candidata do PSD à 
Prefeitura de Cabo Frio, Cristiane 
Fernandes, comentou sobre as 

denúncias em sua coluna no 
portal de notícias ‘Plantão dos 
Lagos’. “É inacreditável que, 
em plena pandemia, onde os 
funcionários da Saúde do nos-
so município estão arriscando 
suas vidas para salvar a nossa 
população, a Prefeitura aja com 
tamanho desrespeito e covardia 
ao descumprir o calendário de 
pagamentos divulgado no início 
do mês. Não é possível que uma 
cidade rica como Cabo Frio não 
consiga fazer algo tão básico 
quanto manter em dia o salário 
dos servidores públicos”, disse.

Após o Ministério Público Federal (MPF), a Polícia 
Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) cum-
prirem no último dia 15 mandados de busca e apreen-
são contra suspeitos de desviar recursos públicos na 
área de saúde destinados ao combate do coronaví-
rus no município de Cabo Frio, o prefeito Dr. Adriano 
Moreno tirou o ‘corpo fora’ e culpou a antiga gestão 
pelos desvios. Durante as buscas, os agentes apreen-
deram mais de R$ 370 mil em bitcoins (criptomoedas 
digitais) e R$ 101 mil em espécie, documentos e ce-
lulares. A ação teve como alvo dois membros do alto 
escalão do governo municipal e o Hospital de Campa-
nha Unilagos.

Segundo a PF, a investigação teve origem em pro-
cedimento do MPF, anterior à pandemia, que apurava 
licitações e contratos para a realização de exames la-
boratoriais. Com a colaboração da Controladoria-Ge-
ral da União, a investigação incluiu também a aqui-
sição e a distribuição de remédios. Já no âmbito do 
inquérito instaurado na Polícia Federal, as apurações 
recaíram sobre os recursos federais para combate à 
covid-19 no município. 

A suspeita da PF e do MPF é que as autoridades 
de Cabo Frio tenham aproveitado da pandemia para 
realizar compras emergenciais e sem licitações su-
perfaturadas.

Segundo o procurador da República Leandro Miti-
dieri, “o planejamento inicial era a realização de ope-
rações após passada a pandemia, uma vez que o MPF 
vem se colocando a favor de medidas restritivas, in-
clusive, quando for o caso, do isolamento social. Mas 
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 Ascom Arraial

Com a gente

você viaja 

em boa 

Companhia

A Polícia Federal (PF) 
deflagrou na segunda-feira 
(22), em Foz do Iguaçu (PR), 
uma ação para desarticular 
uma associação criminosa 
voltada ao tráfico interesta-
dual de drogas. 

Batizada de Fratis, a ope-
ração apreendeu diversos 
aparelhos celulares, dinhei-
ro e um caminhão. A inves-
tigação começou após uma 
prisão em flagrante realiza-
da pela Polícia Federal no 
Aeroporto de Curitiba, que 
resultou na apreensão de 52 
kg de haxixe.

A PF identificou diversas 
atividades criminosas reali-
zadas pelo grupo que atua-
va há pelo menos dez anos 
enviando entorpecentes de 
Foz do Iguaçu para outros 
estados, como Minas Gerais 
e Espírito Santo. 

A droga chegava a outros 
estados por meio de “mulas” 
em viagens de avião ou es-
condidas em automóveis. 
Todos integrantes do gru-
po investigado já possuíam 
passagens pela polícia e já 
responderam por tráfico de 
drogas.

Tráfico de drogas
“Ficou constatado que, 

mesmo já tendo sido presos 
em outras ocasiões, [os cri-
minosos]  permaneceram as-
sociados e cometendo novos 
crimes, razão pela qual serão 
indiciados, na medida da sua 

culpabilidade, pelos crimes de 
associação criminosa e tráfico 
de drogas e responderão na 
Justiça por seus crimes”, ex-
plicou a Polícia Federal.

Na ação de segunda- 
feira (16) policiais federais 
cumpriram quatro mandados 

de busca e apreensão expe-
didos pela Justiça Estadual 
do Paraná em endereços re-
lacionados aos investigados 
e dois mandados de prisão 
preventiva expedidos pela 
Justiça Estadual de Minas 
Gerais.

Policiais da Delegacia 
de Defesa dos Serviços 
Delegados (DDSD) identifi-
caram, na última sexta-fei-
ra (19), um depósito onde 
eram realizados furtos de 
combustível, em Campos 
Elíseos. Os agentes che-
garam ao local quando o 
motorista de um caminhão 
de 15 mil litros do material 
furtava parte dele.

De acordo com os agen-
tes, no local foram encon-
trados quatro tanques, com 
capacidade de 15 mil litros 
cada, lacres de tanques 
de transporte e dois cami-
nhões tanque. O material 
era usado para realizar a 

prática conhecida como 
“boca” ou “baldinho”, em 
que motoristas de transpor-
te subtraem parte da carga 
de combustível, adulteran-
do o lacre de segurança 
e recolhendo quantidades 
fracionadas.

Ainda segundo os agen-
tes, pela capacidade do lo-
cal e pelo fluxo observado 
durante as investigações, 
estima-se que o depósito 
recebia cerca de 50 mil li-
tros de combustíveis por 
mês. Na ação, o proprietá-
rio do estabelecimento foi 
preso por receptação qua-
lificada e o motorista por 
furto qualificado.

Barreira impede entrada de veículos 
de turismo em Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do 
Cabo, Região dos Lagos do 
Rio, divulgou um balanço da 
fiscalização de barreira sani-
tária na entrada da cidade no 

último sábado (20). De acor-
do o secretário de Seguran-
ça Pública, Bruno Monteiro, 
foram identificados até às 
16h de sábado, 31 condu-

tores de outras cidades e 
estados tentando entrar no 
município a passeio, apenas 
na barreira da RJ 140. Todos 
os veículos foram impedidos 

de entrar na cidade e retor-
naram da barreira.

A medida foi implantada 
para assegurar o cumpri-
mento do decreto de qua-
rentena, ainda em vigor, com 
objetivo de evitar um surto 
do novo coronavírus no Mu-
nicípio. A cidade não está 
aberta para o turismo.

A Secretaria de Segu-
rança Pública e o Procon 
estão recebendo denúncias 
de empresários e donos de 
casas de aluguel de tempo-
rada, que estariam facilitan-
do a entrada de turistas em 
Arraial do Cabo. As irregula-
ridades estão sendo apura-
das e os moradores podem 
ajudar, denunciando pelos 
números 153 e 199. A Secre-
taria do Ambiente, através 
da Guarda Ambiental Maríti-
ma, também atende denún-
cias de descumprimento dos 
decretos nas praias.

Agentes da Polícia Militar 
capturaram no último domin-
go (21) quatro homens sus-
peitos de participação em 
uma tentativa de homicídio. 
Segundo a PM, os suspeitos 
tentaram matar dois homens 
que estavam na esquina da 

Rua Samuel Bessa com a 
Travessa Apocalipse, bairro 
Jacaré em Cabo Frio. Eles 
efetuaram quatro tiros e fugi-
ram em um carro. As vítimas 
foram levadas para o Hos-
pital Central de Emergência 
(HCE), em São Cristóvão.

A Polícia Militar foi acio-
nada e, após buscas, con-
seguiu localizar quatro 
suspeitos de participar do 
atentado, em São Pedro da 
Aldeia. Um deles tentou fugir 
para o Complexo do Alemão, 
no Rio.

Todos foram levados 
para a delegacia de Cabo 
Frio (126ª DP), onde fica-
ram presos. Na ação, foram 
apreendidas 570 buchas de 
maconha e quatro celulares. 
O caso foi registrado como 
tentativa de homicídio.
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No último final de semana, a Secretaria do Ambiente, por 
meio da Guarda Ambiental Marítima, esteve atuando de for-
ma intensa para cumprir os Decretos Municipais que estipu-
lam medidas contra a disseminação da COVID-19. A fiscali-
zação aconteceu nas praias da cidade através das rondas 
e também das denúncias de moradores. Além disso, foram 
identificadas e notificadas invasões no Distrito, próximo à 
chegada do Caiçara, e alguns carros que estavam estacio-
nados em área de preservação ambiental. Os responsáveis 
foram autuados pelas equipes da Guarda Ambiental.  

Um esquema complexo de corrupção em atividade desde 2012, na área da saúde do 
Rio de Janeiro, comandada pelo empresário Mário Peixoto, provocou danos que su-
peram R$ 500 milhões aos cofres públicos do Estado e de prefeituras municipais. O 
esquema foi desmontado no mês passado, após o Ministério Público Federal (MPF) 
e a Polícia Federal (PF) deflagrarem a Operação Favorito, com o cumprimento de 
cinco mandados de prisão preventiva, 42 mandados de busca e apreensão em 38 
endereços e 11 intimações para prestar depoimento à Justiça Federal.  Como resul-
tado da ação, a força-tarefa da Lava Jato denunciou, agora, 17 pessoas pelos crimes 
de lavagem de dinheiro, pertinência a organização criminosa (orcrim) e obstrução à 
investigação. Além do líder da organização, foram denunciados Vinícius Ferreira Pei-
xoto, Paulo César Melo de Sá, Alessandro de Araújo Duarte, Cassiano Luiz da Silva, 
Luiz Roberto Martins, Márcio Peixoto, Marco Antônio Peixoto, Juan Elias Neves de 
Paula, Osvaldo Elias Neves de Paula, Zali Silva, Adelson Pereira da Silva, Matheus 
Ramos Mendes, Marcos Guilherme Rodrigues Borges, Gilson Carlos Rodrigues 
Paulino, Fábio Cardoso do Nascimento e Andreia Cardoso do Nascimento.

Os níveis de anticorpos encontrados em pacientes recuperados da Covid-19 dimi-
nuíram rapidamente dois a três meses após a infecção em pacientes sintomáticos e 
assintomáticos, de acordo com um estudo chinês, o que cria dúvidas a respeito da 
duração da imunidade contra o novo coronavírus. A pesquisa, publicada no periódico 
científico Nature Medicine no dia 18 de junho, enfatiza o risco de se usar os “passa-
portes de imunidade” da Covid-19 e justifica o uso prolongado de intervenções de 
saúde pública como o distanciamento social e o isolamento de grupos de alto risco, 
disseram pesquisadores.

Teve inicio na segunda-feira (22) e vai até a sexta-feira (26) a 22ª Semana Nacional 
de Políticas Sobre Drogas, com o tema Unidos pela Vida. Organizada pelo Ministério 
da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Ministério da Cidadania, a se-
mana é voltada para debater o tratamento de dependentes químicos e a repressão 
da oferta de entorpecentes no país. Em razão da pandemia do novo coronavírus, as 
ações ocorrerão de forma virtual. 

O secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, Fernando Fer-
ry, pediu exoneração do cargo na segunda-feira (22). Em nota, o 
governo do estado informou que o novo secretário será o coronel 
médico do Corpo de Bombeiros Alex Bousquet. Segundo informou 
o governo, Bousquet é graduado pela Universidade Federal do Es-
tado do Rio de Janeiro e atua há 20 anos nos Bombeiros, sen-
do especialista em terapia intensiva pela Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (AMIB). Em vídeo enviado à imprensa, Ferry 
informa que “tentou”, mas não conseguiu resolver os problemas de 
saúde do estado.

A ex-superintendente de Arraial do Cabo, Josi Moraes, que pediu 
exoneração do cargo para acompanhar o pré-candidato a prefeito 
Ton Porto em seu projeto político, se reuniu na última sexta-feira 
(19) com diversas mulheres atuantes em políticas públicas para de-
bater sobre o aumento de casos de feminicídio no município. “Hoje 
meu encontro foi com as mulheres para montar o nosso projeto 
sobre o aumento de casos de feminicídio que vem acontecendo no 
Brasil, em especial em Arraial do Cabo”, disse Josi.

Ações importantes 

Encontro
Fraudes na Saúde 

Anticorpos

Unidos pela Vida

Novo secretário de Saúde

Envie suas críticas, 
sugestões e 

reclamações para 
o e-mail      

tribunadosmunicipios@
gmail.com e veja-as 

publicadas na próxima 
edição.

 Ascom PMAC

Reprodução/Facebook

Deus, nosso Pai, pela intercessão de 
João Cafasso, ensinai-nos a amabili-
dade, a alegria, o bom humor, pois um 
semblante amável, alegre e de bem 
com a vida tem força divina que eleva 
o ânimo dos que estão abatidos e vale 
mais que mil conselhos e instruções. 
Por Cristo Nosso Senhor. Amém!

ORAÇÃO AO SANTO

SÃO JOSÉ 
CAFASSO

Quem não adora o am-
biente decorado com as 
bandeirinhas, de vestir 
xadrez e as prendas dos 
bingos? Mas, mais que 
isso, amamos as comidas 
típicas de festa junina! 
Quer preparar uma delícia 
que é cara desta come-
moração em casa? Então, 
aprenda como fazer uma 
canjica com amendoim 
tradicional bem cremo-
sinha que, além de fácil, 
rende bastante.
Tempo: 1h (+1h de mo-
lho)

Rendimento: 10 porções
Dificuldade: fácil
Ingredientes:
• 500g de milho para can-
jica
• 3 colheres (sopa) de açú-
car
• 1 colher (chá) de sal
• 2 litros de leite
• 1 lata de leite condensado
• 1 canela em pau
• 200g de amendoim sem 
pele torrado
Modo de preparo:
Lave o milho para canji-
ca e deixe de molho em 
água por 1 hora. Coloque a 

canjica em uma panela de 
pressão, cubra com água e 
cozinhe por 15 minutos, de-
pois de iniciada a pressão. 
Espere a pressão sair natu-
ralmente e abra a panela. 
Transfira para outra panela, 
adicione o açúcar, o sal, o 
leite, o leite condensado, a 
canela e cozinhe por 25 mi-
nutos, mexendo de vez em 
quando. Retire a canela e 
transfira para uma vasilha. 
Acrescente o amendoim 
e, se desejar, decore com 
canela em pau. Sirva em 
seguida.

CANJICA COM AMENDOIM

Culinária

Caso você se depare com algum 
imprevisto hoje, procure usar a 
intuição para perceber a melhor 
alternativa que se apresenta. O 
importante é confiar naquilo que 
sente. É tempo de agir com o co-
ração.

Horóscopo

Os eventos que se repetem ao 
longo da vida querem ensinar 
algo que ainda não foi com-
preendido, por isso é preciso 
estar atento a eles para que se 
possa enfim superá-los. É tem-
po de vencer seus obstáculos.

Para poder desenvolver bem as 
suas intenções, é preciso que 
você faça uso de todas as suas 
forças e potencialidades. É tem-
po de perceber se você de fato 
está comprometido como aquilo 
que deseja alcançar.

Já que uma nova fase come-
ça agora para você, permita-se 
deixar para trás tudo aquilo que 
está ultrapassado na sua vida, 
dando espaço para as energias 
que favorecem a sua jornada. É 
tempo de se reinventar.

Para restaurar sua energia, bus-
que agora estar mais perto da 
sua família, nutrindo-se através 
das relações que mais lhe fazem 
sentir seguro e protegido. É tem-
po de se conectar com as suas 
raízes.

Se você estiver se sentindo 
cansado, procure viver momen-
tos de relaxamento ao longo 
do dia, evitando o desgaste e 
permitindo que as suas funções 
sejam melhor desempenhadas. 
É tempo de reduzir o ritmo.

Em um ciclo de grande produ-
tividade, é fundamental se cer-
car de pessoas que promovem 
o seu potencial e lhe ajudam a 
prosperar naquilo que deseja 
realizar. É tempo de selecionar 
as suas companhias

Caso você tenha que fazer al-
guma escolha nesse momento, 
lembre de evitar a pressa para 
poder contemplar as suas possi-
bilidades com calma e maturida-
de. É tempo de refletir antes de 
tomar alguma decisão.

Ao ter consciência dos seus atri-
butos profissionais, você permite 
que o seu caminho seja plane-
jado de maneira eficiente e pro-
dutiva. Tenha então em mente o 
seu valor. É tempo de confiar em 
si mesmo.

Ao se expressar com confiança e 
simpatia, você ganha a atenção 
de quem está ao seu lado. Per-
ceba então se a sua postura está 
alinhada com as suas intenções. 
É tempo de se posicionar com 
sabedoria.

Nem sempre os contratempos 
são facilmente contornáveis, por 
isso procure manter os pés fir-
mes no chão para observar com 
sensatez as suas reais possibili-
dades. É tempo de deixar a ima-
ginação de lado.

Ao se manter aberto aos diá-
logos, você permite que a vida 
traga até você as pessoas que 
podem orientar os seus passos. 
Por isso, esteja aberto a todos 
que cruzarem seu caminho. É 
tempo de sociabilidade.

Divulgação

Volta Redonda – RJ – Moradores rebatem resultados po-
sitivos divulgados pelo prefeito Samuca Silva. “Além de 
proteger a nossa rede, estamos conseguindo ampliar o 
número de leitos para atender a população, uma ação de 
planejamento e que faz parte monitoramento do novo coro-
navírus”, disse Samuca.  “Não tenho visto na pratica tanto 
sucesso. Pessoas vão ao hospital com todos os sintomas 
e são medicadas com dipirona e mandam voltar para casa 
contaminando todos os outros familiares e se negando a 
fazer os exames. Muitos até voltam a trabalhar, contami-
nando mais pessoas”, relata Michelle Pereira.

Volta Redonda – RJ – Munícipes reclamam da falta 
de médicos de diversas especialidades em unidades 
de Saúde do município. “O posto do Bairro Dom Bos-
co não tem médico. Preciso de pedido de exame, 
tenho que passar pelo médico do posto. Se esperar 
passar o corona, os médicos não vão voltar para o 
posto de saúde. Tem que ter um crônico no posto 
pra atendimento”, disse Aparecida Lacerda. “Estou 
esperando um médico ortopedista já tem um ano e 
até agora nada”, lamenta Cida Passaroto.

AcidentesContaminados

Sem médicos
Cabo Frio – RJ -  Motoristas que trafegam por estra-
das de Tamoios, no Segundo Distrito, denunciam o 
abandono e descaso. “Sete acidentes em um único dia 
é muita coisa. As estradas de Tamoios, em Cabo Frio, 
precisam de atenção urgente. Depois não adianta o 
prefeito correr para fazer tapa buracos, colocar ilumi-
nação de ultima horam, para ganhar votos. Quantas 
vidas se perderam, quantas famílias choram, se de-
sestruturam. O povo não tem que ser visto só na hora 
de da o voto. Todos os políticos que por aqui passaram 
não terão mais meu voto, porque até hoje estivemos 
largados a sorte”, disse Rosane Nascimento.

CIDADÃO



 Alexandre Vidal/Flamengo

 Divulgação
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Com gols de Arascaeta, 
Bruno Henrique e Pedro Ro-
cha, o Flamengo derrotou o 
Bangu por 3 a 0, na última 
quinta-feira (18), no Mara-
canã, sem a presença de 
público, pela 4ª rodada da 
Taça Rio.

Com a vitória, o rubro-ne-
gro garantiu uma vaga na 
semifinal do segundo turno, 
agora com 12 pontos ga-
nhos. Já a equipe banguen-
se não tem mais chance de 
classificação. Na sequencia 
o Fla recebe o Boavista. Já 
o Bangu enfrenta a Cabo-
friense.

Vale ressaltar que os 
pontos do Protocolo Jogo 
Seguro foram realizados de 
forma excepcional como: 

cabines de desinfecção em 
locais estratégicos para 
atender staff do estádio e 
profissionais das agremia-
ções; medição de tempera-
tura corporal aferida através 
de termômetro infraverme-
lho; Ocupação das cadeiras 
do banco de reservas de 
maneira intervalada, pre-
servando distanciamento 
seguro entre os jogadores; 
higienização dos assentos 
dos bancos de reservas an-
tes e depois dos jogos, bem 
como durante o intervalo 
da partida; dispenser com 
álcool 70% próximo ao ban-
co de reservas; gandulas 
(usando máscaras) higieni-
zando as bolas com produto 
apropriado.

Lusa e Boavista
ficam no 0 a 0

Portuguesa e Boavista fi-
caram no empate sem gols, 
na sexta-feira (19) no es-
tádio Luso-Brasileiro, com 
os portões fechados, pela 
quarta rodada da Taça Rio. 
O resultado manteve o Ver-
dão de Saquarema na se-
gunda colocação do Grupo 
A, agora com sete pontos. A 
Lusa-Carioca é a terceira do 
grupo, com quatro.

Na sequencia do cam-
peonato o Boavista terá o 
Flamengo pela frente, na 
próxima quarta-feira (24), 
no Maracanã. No dia se-
guinte, a Lusa enfrenta o 
Botafogo.

Japão retira candidatura para sediar 
Copa do Mundo Feminina de 2023
Faltando apenas três dias para o anúncio oficial da Fifa, entidade maior do futebol profissional, o Japão re-

tirou sua candidatura para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2023. Restam apenas duas opções: Colômbia 
e a candidatura conjunta de Austrália e Nova Zelândia.

A tendência é que os países da Oceania sejam os anfitriões da competição. No último dia 10, a Fifa divul-
gou um relatório de avaliação das candidaturas, e Austrália e Nova Zelândia estavam com a maior pontuação: 
4.1 em uma escala de 0 a 5. A Colômbia aparecia com 2.8, e o Japão com 3.9. Lembrando que o Brasil retirou 
sua candidatura antes mesmo do fim da avaliação.

Em nota oficial publicada na segunda-feira (22), a Associação de Futebol do Japão (JFA) informou que a 
decisão de desistir da proposta foi tomada após consideração cuidadosa e completa no Comitê de Proposta do 
Japão, bem como no Comitê Executivo da JFA.

A entidade japonesa lembrou que a pandemia do novo coronavírus (covid-19) atingiu o mundo e também 
toda a família do futebol. A JFA salientou que defende suas palavras com total responsabilidade e citou seu 
ideal: “através do futebol, percebemos todos os benefícios que o esporte pode trazer para as nossas vidas, a 
solidez de nossos corpos, a expansão de nossas mentes e o enriquecimento de nossas sociedades”.

Ainda no comunicado, a Associação de Futebol do Japão afirmou que continuará apoiando financeiramente 
os clubes gravemente afetados e que vai trabalhar em conjunto com todas as partes para trazer de volta o 
mundo onde o esporte possa ser desfrutado com segurança.

O anúncio do país  que receberá a Copa do Mundo Feminina ocorrerá na próxima quinta-feira (25). A sede 
será escolhida por meio de votação do Conselho da Fifa. 

A diretoria do Volta Redonda anunciou 
a renovação de contrato com o zagueiro 
Heitor até novembro de 2021. Desde 2019 
no clube, Heitor assumiu a braçadeira de 
capitão da equipe e é um dos líderes do 
elenco tricolor. Até o momento, o zagueiro 
disputou 36 jogos, marcando dois gols:

“Primeiramente, gostaria de agradecer à 
diretoria por toda a confiança no meu trabalho. 
Eu e minha família estamos muito felizes e de-
cidimos ficar, pois a cidade, o clube e a torcida 
nos acolheram bastante. Sou muito grato pela 
oportunidade e acredito neste projeto”, come-
morou o zagueiro, que ainda projetou os pró-
ximos passos com a camisa tricolor:

“Fizemos bons campeonatos até aqui. 
Tanto no Estadual e Série C do ano passa-
do, como no Carioca até a parada por conta 
da pandemia. Espero que esta sequência 
fique ainda melhor e seja coroada com o 

Voltaço renova contrato do zagueiro Heitor
tão sonhado acesso para a Série B do 
Campeonato Brasileiro”, projetou.

O vice-presidente Flávio Horta Jú-
nior também comemorou o desfecho feliz 
da negociação e destacou a importância 
que o Heitor tem no elenco:

“Quero agradecer ao Heitor por acre-
ditar no nosso projeto e falar que o Volta 
Redonda está muito feliz com a sua perma-
nência. Ele é um jogador muito importante 
para o clube, porque tem uma liderança 
dentro do elenco, procura aconselhar os 
jovens da base que estão chegando no pro-
fissional, é identificado com o clube, a torci-
da o ama e ainda tem a parte técnica que é 
de muita qualidade”, destacou o dirigente.

O Volta Redonda retorna a campo 
pelo Campeonato Carioca nesta segun-
da-feira, dia 22, às 20h, contra o Flumi-
nense, no Maracanã.


