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ANO XXIX 
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Aproveite e reserve 

dias incríveis em Arraial 

do Cabo, “Onde o Sol 

faz morada o ano todo!”
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  Rio de Janeiro, Quarta-feira, 24 de Junho de 2020

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de 
Campos dos Goytacazes, instaurou procedimento administrativo para apurar informação de que os municípios de Campos 
dos Goytacazes, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra receberam verbas do Estado para a cons-
trução de centros de triagem para o covid-19 e não o fizeram. Pág.3

Segundo o órgão, prefeituras receberam recursos do Estado e não construíram Centros de Triagem de covid-19

Arraial faz distribuição dos kits 
de segurança alimentar para 

alunos da rede municipal 

Dando continuidade ao cronograma de distribui-
ção dos kits de segurança alimentar, a Prefeitura de 
Arraial do Cabo, através da Secretaria de Educação, 
iniciou na segunda-feira (22) a distribuição da terceira 
leva dos kits que faz referência ao mês de junho. Con-
fira o cronograma na página 2!

A prefeitura de Armação dos Búzios deu mais um passo para a 
retomada gradual de atividades no comércio e em serviços nesta 
semana. Agora, foram liberados, com restrições, a presença de 
clientes em restaurantes, bares e outros espaços. A liberação veio 
através do Decreto nº 1.438 de 19 de junho de 2020, assinado pelo 
Prefeito André Granado. Pág.3

Mutirão de serviços públicos
Os moradores do Recanto das Orquídeas estão 

sendo contemplados pelo mutirão de serviços que a 
Prefeitura de São Pedro da Aldeia está levando ao bair-

ro. As ações de melhorias começaram na terça-feira 
(23). Com o objetivo de melhorar o acesso às ruas, o 
escoamento das águas de chuva e minimizar a inci-

dência de alagamentos, a Secretaria de Serviços Pú-
blicos está realizando patrolamento e saibramento das 
vias, limpeza de valas e desobstrução de tubulações. A 

localidade também vai receber obras de manilhamen-
to, construção de caixas de passagem e troca de cerca 

de 70 pontos de iluminação. 
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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. 

Ascom Búzios

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

Reprodução

Ascom PMAC

Cuidados e hábitos essenciais 
para a saúde dos olhos

Para ter uma visão saudável 
é importante tomar alguns cui-
dados com a higiene dos olhos, 
tendo ciência de determinadas 
atitudes que possam prevenir 
danos à visão. Cultivar alguns 
hábitos será eficiente para man-
ter a saúde desses órgãos tão 
sensíveis, mas que estão sem-
pre expostos ao contato natural, 
físico ou cosmético. Segundo os 
dados da Organização Mundial 
de Saúde, cerca de 50 milhões 
de brasileiros sofrem algum tipo 
de distúrbios de visão. Deste 
número, 60% dos casos são de 
cegueira e deficiência visual. 
Porém, se fossem tratados com 
antecedência, poderiam ter sido 
evitados. Em função disso, sele-
cionamos algumas dicas capa-
zes de prevenir e evitar outros 
problemas oculares.

Evite coçar os olhos
O hábito instintivo e prejudi-

cial de esfregar com frequência 
a região dos olhos pode resultar 
em problemas oculares, pois 
a estrutura é muito frágil e a 
pressão exercida na área pode 
provocar lesões e doenças mais 
graves. As mãos têm impurezas 
e podem levar bactérias para 
os olhos, desenvolvendo uma 
conjuntivite bacteriana, ou até 
causar ferimentos radicais. Se 
a sensação de coceira persistir, 
procure um oftalmologista para 
verificar a causa.

Maquiagens e seus cuidados
Dormir sem remover os pro-

dutos de beleza dos olhos pode 
irritar e até mesmo inflamar a 
área ocular. Usar cosméticos fora 
da validade, ou de terceiros, tam-
bém pode causar consequências 
ruins à saúde dos olhos. Procu-
re usar produtos antialérgicos e 
sem conservantes. Após o térmi-
no do uso dos pinceis e escovas 
de maquiagem, lave-os para 
evitar a proliferação de bactérias 
nos mesmos. Observe sempre o 
prazo de validade de cada pro-
duto.

Dose o nível de açúcar em 
sua rotina

O excesso de glicose no san-
gue não é apenas perigoso para 
a saúde do corpo, mas também 
pode causar problemas à visão 
principalmente aos portadores 
de diabetes, sendo eles do tipo 
1 ou 2. O alto consumo do açú-
car pode agravar ainda mais o 
problema, provocando uma re-
tinopatia diabética. Esta doença 
é silenciosa e o único sintoma é 
de vista embaçada, porém, não 
causa dor nenhuma ao portador, 
mas, pode provocar hemorragia 
interna e até mesmo uma ce-
gueira reversível.

Pare de fumar!
Cientistas afirmam que o 

consumo do cigarro está asso-
ciado a alguns problemas de 
visão, como degeneração ma-
cular, catarata e danos no nervo 
óptico. Esse último é capaz de 
causar cegueira irreversível ao 
fumante. Se você já tentou pa-
rar de fumar e não conseguiu, 
eis um bom motivo para largar o 
tabagismo.

Pratique atividades físicas
A inclusão de exercícios é 

importante para a saúde do cor-
po e, também, dos olhos. Estar 
acima do peso, somado a uma 
má alimentação, impede as vita-
minas que previnem os prejuízos 
celulares de chegar, em quanti-
dade suficiente, aos olhos cau-
sando danos à visão. Portanto, é 
importante praticar algum tipo de 
esporte ou exercício físico.

Lave bem os olhos!
Pelo menos uma vez por dia, 

Divulgação

Dr. José Gil

dedique um tempo para higieni-
zar a área em volta deles, como 
as pálpebras, os cílios e os can-
tos, removendo as impurezas e 
secreções secas a fim de evitar 
coceira incômoda capaz de cau-
sar irritação ou até mesmo uma 
conjuntivite indesejada. O ideal 
é limpar ao redor dos olhos com 
hastes flexíveis, essas usadas 
para limpeza dos ouvidos (co-
tonete), umedecidas com creme 
de limpeza apropriado para esta 
região. Na hora do banho, o en-
xágue seguido de massagens 
leves na parte exterior das vistas 
também são aconselháveis.

Pisque mais os olhos
Com frequência, esse com-

portamento instintivo lubrifica as 
córneas, evita o ressecamento 
dos olhos e tantos outros pro-
blemas que comprometem a 
visão, como coceira e irritações 
mais sérias. Pisque mais, faça 
pausas repetidas quando estiver 
concentrado em um ponto fixo 
ou diante de um computador. 
Vai ajudar a descansar a vista e 
auxiliar no combate da chamada 
síndrome da visão de computa-
dor (do termo inglês CVC).

Tenha bastante cuidado 
com as lentes de contato

Antes e depois de usá-las, 
lave bem as mãos e higienize as 
lentes com produtos sugeridos 
pelo fabricante. Também é re-
comendável que o usuário siga 
as instruções atentamente para 
melhor execução do contrato. A 
limpeza do estojo é essencial e 
deve estar em dia, antes de re-
por o objeto no local. Lembre-se 
da substituição das lentes de 
acordo com o prazo de validade, 
para evitar riscos de infecções.

Coma mais peixe
Este alimento preserva a 

saúde dos olhos, diminuindo 
problemas ópticos como a dege-
neração macular, doença capaz 
de causar cegueira irreversível. 
O peixe é um alimento rico em 
ômega 3 e também contém vi-
taminas A, B,D e E, que são 
essenciais para a nossa  saú-
de. Quando ingerido, distribui 
bastante oxigênio para todo o 
corpo, inclusive para os olhos, 
combatendo o envelhecimento 
precoce nas estruturas oculares 
e fortalecendo o globo ocular, 
proporcionando uma visão mais 
clara.

Atenção para a mais im-
portante!

Antes de qualquer atitude é 
fundamental estar em dia com 
a consulta ao oftalmologista. 
Recebendo o diagnóstico dos 
sintomas com o especialista, a 
fim de prevenir futuros proble-
mas, este cuidado é necessário 
para manter a saúde dos olhos. 
Quanto mais rápido o tratamen-
to for feito, caso necessário, 
melhor será o resultado. Agen-
de regularmente uma consulta 
para realizar exames preventi-
vos.

      Dr.José Gil
        Oftalmologista   

      

A prefeitura de Armação 
dos Búzios deu mais um pas-
so para a retomada gradual 
de atividades no comércio 
e em serviços nesta sema-
na. Agora, foram liberados, 
com restrições, a presença 
de clientes em restaurantes, 
bares e outros espaços. A li-
beração veio através do De-
creto nº 1.438 de 19 de ju-
nho de 2020, assinado pelo 
Prefeito André Granado.

Segundo o decreto, os 
estabelecimentos devem 
realizar o atendimento pre-
sencial, mediante os limites 
da Resolução nº 002 expe-
dida pela Secretaria Munici-
pal de Saúde. Entre eles, o 
funcionamento com 50% da 
capacidade total, higieniza-
ção constante, espaçamento 
adequado, entre uma série 
de outras normas.

Para garantir o cumpri-

Búzios afrouxa medidas e libera retomada 
de atividades em bares e restaurantes

mento dos requisitos esta-
belecidos, uma ação conjun-
ta da Prefeitura de Búzios, 
por meio da Coordenação 

de Posturas, do PROCON 
e da Vigilância Sanitária, foi 
realizada no último fim de 
semana para fiscalização e 

orientação do segmento de 
restaurantes, bares e simila-
res que já estão retomando 
as atividades na cidade.

A prefeita de Araruama, na Re-
gião dos Lagos, Lívia de Chiquinho, 
acompanhou na terça-feira (23) os 
últimos retoques e instalação dos 
equipamentos no Hospital Geral 
Municipal. A unidade será inaugu-
rada no próximo sábado (27).

Segundo a Prefeitura, o hospi-
tal contará com 4 centros cirúrgi-
cos, 70 leitos e maternidade. “Ara-
ruama, o município da região que 
mais investe em saúde!” Escreveu 
a prefeita.

A unidade receberá o nome 
de Jaqueline Ferreira Prates da 

Prédio do Hospital Municipal recebe últimos 
retoques para ser inaugurado em Araruama

Silva, ou simplesmente Dra. Ja-
queline Prates. Nascida em 1° de 
agosto de 1972, a advogada fa-
leceu no dia 23 de abril de 2018, 
quando exercia com grande com-
petência a função de secretária 
de administração do governo 
Livia de Chiquinho. Em 2016, 
Dra. Jaqueline candidatou-se a 
vereadora, obtendo 382 votos. 
Dra. Jaqueline, que completaria 
48 anos em 2020, terá seu nome 
eternizado na mais importante 
unidade de saúde do município 
de Araruama.

Dando continuidade ao cronograma de distribuição dos 
kits de segurança alimentar, a Prefeitura de Arraial do Cabo, 
através da Secretaria de Educação, iniciou na segunda-feira 
(22) a distribuição da terceira leva dos kits que faz referência 
ao mês de junho.

Estes novos cronogramas fazem referência à distribuição 
para alunos das Escolas Municipais do centro e distrito de 
Monte Alto. Confira abaixo:

QUARTA-FEIRA (24/06)
▪ E.M. Sagrado Coração de Jesus
Local de retirada dos kits: no CIEP da Prainha

QUINTA-FEIRA (25/06)
▪  Creche Maria do Socorro Dantas
Local de retirada dos kits: na própria unidade

▪ E.M. Francisco Luís Sobrinho
Local de retirada: na própria unidade escolar.

▪ E. M. Adolpho Beranger Junior
Local de retirada dos kits: CIEP da Prainha.

SEXTA-FEIRA (26/06)
▪ CIEP 147
Local de retirada dos kits: na própria unidade escolar.

▪ E. M. João Torres
 Local de retirada dos kits: Na própria unidade escolar.

SEGUNDA-FEIRA (29/06)
▪ E.M. Francisco Porto de Aguiar

Local de retirada dos kits: no CIEP da Prainha.
Lembrando que só o responsável legal do aluno pode efe-

tuar a retirada dos Kits, munido de documento de identidade 
original e certidão de nascimento da criança ou RG.

Em breve divulgaremos a data e local para segunda 
chamada de entrega dos kits, para famílias que por alguma 
eventualidade perderam a data do cronograma.
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(Rua atrás das Casas Bahia - Largo Santo Antônio)

Municípios do Norte Fluminense entram na mira do MPRJ por
receberem verbas e não construírem Centros de Triagem de Covid-19

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janei-
ro (MPRJ), por meio da 3ª 
Promotoria de Justiça de 
Tutela Coletiva de Campos 
dos Goytacazes, instaurou 
procedimento administrativo 
para apurar informação de 
que os municípios de Cam-
pos dos Goytacazes, São 

Fidélis, São Francisco de 
Itabapoana e São João da 
Barra receberam verbas do 
Estado para a construção 
de centros de triagem para 
o Covid-19 e não o fizeram.

O MPRJ busca apurar 
se  houve o recebimento de 
tais verbas pelos municípios 
e qual foi a destinação dada 

por eles. A portaria cita que 
a notícia foi encaminhada ao 
Ministério Público pela depu-
tada estadual Martha Rocha.

Como diligência inicial, a 
portaria determinou expedi-
ção de ofício às secretarias 
Municipais de Fazenda de 
Campos dos Goytacazes, 
São Fidélis, São Francisco 

de Itabapoana e São João 
da Barra, para que prestem 
esclarecimentos sobre even-
tual recebimento de verbas do 
Estado do Rio de Janeiro para 
a construção e montagem de 
Centros de Triagem para o 
Covid-19 e, em caso positivo, 
a destinação de tais valores 
de forma discriminada.

Eleição para CACS-
FUNDEB nomeia 14 novos 

membros em São Pedro
A eleição para os novos membros do Conselho de 

Acompanhamento do Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação, o CACS-FUNDEB, contou com 
a participação expressiva da comunidade aldeense, na 
última segunda-feira (22).

O pleito elegeu 14 pessoas, que vão ocupar as fun-
ções titulares e de suplência. O Conselho, que tem sua 
lista de representantes renovada a cada dois anos, tem 
como função principal acompanhar e controlar a distribui-
ção, a transferência e a aplicação dos recursos do Fun-
do, no âmbito das esferas municipal, estadual e federal.

Para o secretário de Educação, Alessandro Teixeira 
Knauft, a participação ativa da comunidade nessa eleição 
é uma demonstração de que as pessoas estão ávidas a 
acompanhar a aplicação do recurso público e que todo 
acompanhamento garante a possibilidade de uma ges-
tão mais transparente. “Quando falamos de conselho do 
FUNDEB, estamos falando do maior que temos em ter-
mos financeiros na estrutura da Secretaria de Educação. 
Então, envolver essas pessoas na tomada de decisões 
da aplicação desses recursos faz com tenhamos mais 
transparência na gestão. Agradecemos aos que finali-
zam a sua jornada e damos as boas-vindas aos novos 
membros. Também deixamos o convite a todos, não só 
os conselheiros, para acompanharem de perto os mean-
dros da gestão pública” enfatiza o secretário.

Ao final da eleição, ainda restaram vagas para as re-
presentações referentes aos alunos maiores de 18 anos 
e Conselho Tutelar. Para ocupar a vacância, será feita 
uma nova eleição, durante a primeira reunião dos mem-
bros, apenas para as vagas restantes no dia 06 de julho, 
às 14h, na sede da Secretaria de Educação.
CONFIRA OS ELEITOS:
Representantes dos docentes:
Fabrício Costa Correia (titular)
Adriano de Azevedo Vaz (suplente)
Representantes de pais de alunos:
Amanda Paz Viriato Rangel (titular)
Lidiano Souza de Jesus (suplente)
Representantes de diretores de escolas municipais:
Rodrigo Robaina dos Santos (titular)
Viviane de Oliveira Moraes Alentejo (suplente)
Representantes dos servidores técnico-administrativos:
Natalina Maria José (titular)
Thayná dos Santos oliveira (suplente)
Representantes do Conselho Municipal de Educação:
Telma de Jesus Lima de Barros (titular)
Horesa Fernandes Moraes (suplente)
Representantes do Governo Municipal:
Luciano da Silveira Pereira (titular)
Jucelino Moreira Ramalho (suplente)
Rafaela dos Santos Souza Muniz (titular)
Ágata de Oliveira Leituga (suplente)

Gleisi Magarão destaca o trabalho 
dos profissionais de enfermagem

Em um momento de pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19), o trabalho dos 
profissionais da saúde nun-
ca foi tão essencial e ne-
cessário. Doar-se em tempo 
quase integral, afastar-se da 
família e arriscar a própria 
vida em prol de um desco-
nhecido é o sacrifício feito 
por quem tem trabalhado na 
linha de frente no comba-
te a Covid-19. A enfermeira 
Gleisi Magarão, reforça a 
atuação dos profissionais e 
exige melhores condições 
de trabalho. “A enfermagem 
precisa ter condições dig-
nas de trabalho! Respeitar o 
profissional de enfermagem 
é respeitar a arte de cuidar 
bem da vida”, ressaltou.

Gleisi Magarão teve 
grandes participações na 
Saúde cabista através do 
Instituto Guilherme Maga-
rão. “A enfermagem sempre 
foi uma parte importante da 
minha vida. Aprendi muito 
com cada paciente que cui-
dei. Encontrar com pessoas 
que acreditam na importân-

cia da enfermagem é gratifi-
cante demais”, disse.

Fundado em 2008, a 
ONG (Organização Não- 
Governamental) promovia 
diversos projetos sociais no 
município. “Realizava o pro-
jeto vida saudável, atenden-
do e orientando pacientes 
diabéticos e hipertensos tan-
to no centro de Arraial como 
nos distritos. Formamos de-
zenas de profissionais téc-
nicos em enfermagem e em 
radiologia clínica, que hoje 
atuam na rede de saúde do 
município”, relembra.

O IGM também promo-
veu cursos de primeiro so-
corros e capacitação em 
dependência química para 
profissionais na área de 
educação. Além de oferta 
atendimento gratuito em fi-
sioterapia, fonoaudiologia 
e psicologia para crianças 
e adolescentes, a entida-
de realizava atendimento 
domiciliar de curativos  em  
idosos acamados e efetiva 
participação nas campanhas 
de multivacinação. Em 2015, 

Glesi foi homenageada pela 
Câmara Municipal de Arraial 
do Cabo com uma moção de 
aplausos pelo ótimo trabalho 
prestado a frente do Instituto. 

Gleisi conta que a institui-
ção está com as atividades 
paralisadas, entre os moti-

vos está a falta de incentivos 
e parceiras com o governo 
municipal.  “O instituto está 
fora do ar. Infelizmente, com 
o adoecimento da minha 
mãe e posterior falecimento 
tivemos que encerrar as ati-
vidades”, lamentou.



Quarta-feira, 24 de Junho de 20204 - Polícia Tribuna dos Municípios

 Ascom PMAC

Reprodução

Com a gente

você viaja 

em boa 

Companhia

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MP-RJ), por meio do Gru-
po de Atuação Especializa-
da no Combate à Corrup-
ção (GAECC/MPRJ) e da 
Coordenadoria de Segu-
rança e Inteligência (CSI/
MPRJ), com apoio do Gru-
po de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organi-
zado do Ministério Público 
de Minas Gerais (GAECO/
MPMG), cumpriu na terça- 
feira (23) quatro manda-
dos de busca e apreensão 
em Minas Gerais, na se-
gunda etapa da Operação 
Anjo que prendeu Fabrício 
Queiróz na última quinta- 
feira (18).

A Polícia Militar mineira 
também participou da ope-
ração. O objetivo, segundo 
o programa ‘Bom Dia Rio’, 
da TV Globo, era encontrar 

a mulher de Queiroz, Márcia 
Oliveira de Aguiar, que está 
foragida desde quinta-feira, 
dia em que mandados foram 

expedidos contra ela e o ma-
rido, preso.

Queiroz foi preso no co-
meço da manhã de quinta- 

feira em Atibaia, interior de 
São Paulo, na casa do então 
advogado de Flavio Bolso-
naro Frederick Wassef. 

Marcelo Bretas decreta 
prisão preventiva 

de ‘Rei Arthur’
O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do 

Rio, decretou novamente a prisão preventiva do empresá-
rio Arthur Soares, o “Rei Arthur”, que está foragido desde 
2017. No mesmo documento, o magistrado determinou o 
retorno à prisão de Vinícius Peixoto, filho do também em-
presário Mário Peixoto, envolvido em desvios de recursos 
da saúde do Rio.

Na decisão, Bretas tem como base a constatação, por 
parte do Ministério Público Federal (MPF), de que mes-
mo foragido Arthur Soares trocou mensagens com Mário 
Peixoto. “Apesar de ser publicamente foragido da justiça 
brasileira, Arthur Soares trocou mensagens eletrônicas 
com Mário, em abril de 2019, para indicar em qual conta o 
empréstimo deveria ser quitado, operação esta inquinada 
de ilícita na descrição denuncia”, diz o despacho.

O entre os empresários foi compreendido pelo MPF e 
por Bretas como um sinal de que a organização criminosa 
pela qual são acusados seguiu funcionando mesmo após 
ser descoberta pelas autoridades.

OPERAÇÃO UNFAIR PLAY

O Ministério Público Federal (MPF) descobriu provas de 
que o presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), Car-
los Arthur Nuzman, o empresário Arthur César de Menezes 
Soares Filho, conhecido como “Rei Arthur”, e o ex-gover-
nador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB) realizaram diversas 
viagens juntos para o exterior para supostas articulações 
para a compra de votos para a escolha do Rio como sede 
da Olimpíada de 2016. O grupo fez pelo menos 15 viagens 
juntos para os Estados Unidos e Europa, principalmente 
para a França, entre fevereiro a outubro de 2009, mês que 
ocorreu a eleição.

Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Fe-
deral Criminal do Rio, em julho de 2019, Cabral admitiu ter 
comprado votos para a candidatura olímpica do Rio, no 
valor de U$ 2 milhões. O ex-governador disse que pediu 
a Arthur Soares que combinasse o pagamento com Leo-
nardo Gryner, braço-direito do então presidente do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB), Carlos Arthur Nuzman. Segun-
do Cabral, a verba seria descontada do “crédito” que tinha 
com o empresário — isto é, de parte das propinas que o 
ex-governador receberia do “Rei Arthur”.

A Guarda Ambiental Ma-
rítima de Arraial do Cabo 
apreendeu na madrugada 
de segunda-feira (22), cin-
co redes de três malhas em 
área da reserva marinha. De 
acordo com Mauro César, 
diretor da GAMA, as redes 
estavam esticadas em uma 
área da Praia Grande e não 
havia nenhuma embarcação 
no local. 

“Ao todo, conseguimos 
retirar aproximadamente 1 
quilômetro de rede. Fizemos 
a apreensão do material e 
continuamos atentos, fisca-
lizando a atividade irregular 
que prejudica diretamente o 
pescador artesanal do muni-
cípio. Ninguém foi detido” – 
contou Mauro César. 

O uso deste tipo de rede 
é considerado crime ambien-
tal no município. As equipes 
fiscalizam não só a pesca 
irregular com a utilização da 
conhecida “feiticeira”, mas 
também todas as ilegalida-

Guarda Ambiental Marítima de Arraial do 
Cabo apreende cinco redes de três malhas

des praticadas na área da 
Reserva Extrativista de Ar-
raial do Cabo (RESEX-MAR).

A Guarda Ambiental faz 
parte da Secretaria Munici-
pal do Ambiente e atende 

as demandas relacionadas 
a crimes ambientais no mu-
nicípio.

Polícia estoura cativeiro e prende 
sequestrador em Nova Friburgo
Policiais da 151ª DP (Nova Friburgo) estouraram um cativeiro e 

prenderam em flagrante o sequestrador, no bairro São Geraldo, em 
Nova Friburgo, na segunda-feira (22). A ação ocorreu poucas horas 
após o sequestro, praticado no bairro Olaria.

Com base em ações de inteligência, os agentes chegaram ao se-
questrador, após identificar o veículo usado por ele na ação. A partir 
daí foi possível identificar o endereço do cativeiro, onde a vítima es-
tava presa.

De acordo com as investigações, a vítima teria sido apontada pelo 
autor como suposto envolvido em um furto. Ainda segundo o apura-
do, o preso teria praticado o crime com o objetivo de dar uma lição 
de moral na vítima. Além do cárcere privado a vitima também sofreu 
agressões.

Após a captura do autor do sequestro a equipe da 151ª DP en-
controu e apreendeu a corda com a qual a vítima foi amarrada em 
via pública e jogada dentro do compartimento de carga do veículo 

Integrante de 
facção é preso em 

Rio das Ostras
Agentes da Polícia Civil prenderam um 

homem acusado de atirar contra policiais 
militares, em março deste ano, em Rio das 
Ostras. Contra ele foi cumprido um pedido de 
prisão por homicídio tentado.

A investigação apuraram que ele é inte-
grante de uma facção criminosa e um dos 
responsáveis por disparar contra uma guar-
nição da Polícia Militar. Por meio de monito-
ramento e ações de inteligência, os agentes 
chegaram à localização do criminoso.

O indiciado foi levado para a 128ª Dele-
gacia Policial de Rio das Ostras, onde ficou à 
disposição da Justiça.
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O deputado federal Chiquinho Brazão destacou as ações 
de prevenção e combate ao novo coronavírus nas sessões 
da Câmara dos Deputados. “Mais uma sessão iniciada. É 
necessário destacar a importância das votações como tam-
bém do trabalho em conjunto. A Câmara dos Deputados vem 
adotando inúmeras propostas e um pacto entre os três Po-
deres com o objetivo de construir uma agenda para recupe-
ração econômica do País. Conter a pandemia é fundamental 
sem esquecer de pensar e projetar o PÓS-PANDEMIA. O 
momento é de trabalho, responsabilidade sem esquecer do 
futuro”, disse.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse na terça- 
feira (23) que o Brasil deveria dar mais atenção ao tema do meio ambiente para 
não afastar os investidores na retomada da economia após o fim da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19). Na avaliação do deputado, o tema meio ambiente é, 
ao lado do debate sobre a democracia e a estabilidade das instituições, uma das 
preocupações dos investidores internacionais, e pode ter “custo grande na retomada 
do investimento”. 

Após publicação de portaria no Diário Oficial da União de terça-feira (23), o Protocolo 
Nacional de Investigação e Perícias nos Crimes de Feminicídio será oficialmente 
lançado nesta quarta-feira (24), no Ministério da Justiça. Por meio desse documento, 
busca-se definir procedimentos que devem ser adotados para a obtenção de provas 
materiais a partir vestígios, tanto no local de crime como no corpo da vítima ou do cri-
minoso. Como descreve procedimentos e estratégias investigativas para a obtenção 
de provas materiais contra o crime de feminicídio, o protocolo tem seu teor restrito a 
policiais civis e “órgãos de perícia oficial de natureza criminal”.

Um dos alvos da Operação Anjo, o advogado Luís Gustavo Botto Maia foi exone-
rado do cargo que ocupava na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), 
na terça-feira (23). A decisão está publicada no Diário Oficial. Luís Gustavo estava 
nomeado no gabinete do deputado estadual Renato Zeca (sem partido). De acordo 
com a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), o advogado, 
que trabalhava com Flávio Bolsonaro (Republicanos) na época em que ele era de-
putado, destruiu provas e tentou enganar os promotores e a Justiça no esquema 
da “rachadinha” envolvendo o senador e o ex-assessor Fabrício Queiroz, preso em 
Atibaia (SP) na última quinta-feira (18).

O presidente da Câmara de Paraty, vereador Valceni Sanica, conti-
nua de olho nas necessidades dos paratienses. Na sessão promovi-
da na última segunda-feira (22), o parlamentar apresentou um Pro-
jeto de Lei nº 026/2020, que dispõe da denominação de logradouro 
público no bairro Caboré. Sanica também solicitou a construção de 
um ponto de ônibus na comunidade de Laranjeiras/Vila Oratório, 
localizado na Rua Projetada em frente à ponte que dá acesso ao 
trailer Petruco’s Lanches, por meio da indicação nº206/2020. Nesta 
quinta-feira (25), o presidente da Casa de Leis promove mais uma 
live para levar informação sobre as ações do legislativo aos mora-
dores. A transmissão ao vivo pode ser acessada na página oficial 
do vereador (@vereadorsanica).

O ex-presidente da Câmara de Cabo Frio, Aquiles Barreto, tem pro-
movido diversas lives com políticos e autoridades do Estado do Rio 
para reforçar sua pré-candidatura a prefeito do município. O pré- 
candidato do Partido dos Trabalhadores contará com o apoio do 
ex-prefeito Marquinho Mendes. No último dia 10, o padrinho político 
dividiu uma transmissão ao vivo no Facebook para debater sobre 
vários assuntos e falar sobre o cenário de Cabo Frio. A live contou 
com a participação de dezenas de internautas.

Sessão

Apoio Meio ambiente

Obtenção de prova 

Exonerado

Solicitações

Envie suas críticas, 
sugestões e 

reclamações para 
o e-mail      

tribunadosmunicipios@
gmail.com e veja-as 

publicadas na próxima 
edição.

Divulgação

Jornal de Sábado

São João Batista ajudai-me a fazer pe-
nitência das minhas faltas para que eu 
me torne digno do perdão daquele que 
vós anunciastes com estas palavras: 
“Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que 
tira os pecados do mundo”. Amém!

ORAÇÃO AO SANTO

NATIVIDADE 
DE SÃO 

JOÃO 
BATISTA

Esta receita de macar-
ronada prática com lin-
guiça, além de ficar uma 
delícia, é uma opção que, 
sem dúvida, vai agradar 
e surpreender a toda sua 
família na hora das refei-
ções! Confira a receita 
completa abaixo e experi-
mente em sua casa!
Tempo: 40min (+5min de 
descanso)
Rendimento: 4 porções
Dificuldade: fácil
Ingredientes:
• 1 xícara (chá) de bacon 
em cubos
• 1 gomo de linguiça cala-

bresa em rodelas
• 1 cebola picada
• 2 dentes de alho amassa-
dos
• 1 cenoura em cubos
• 2 colheres (sopa) de ex-
trato de tomate
• 3 xícaras (chá) de água
• 250g de macarrão penne
• Sal, pimenta-do-reino e 
cheiro-verde picado a gosto
• 1/2 xícara (chá) de queijo 
mussarela ralado
Modo de preparo:
Em uma panela, em fogo 
médio, frite o bacon da pró-
pria gordura até começar a 
dourar. Junte a linguiça e 

frite até dourar. Junte a ce-
bola, o alho e refogue por 3 
minutos. Junte a cenoura, o 
extrato e refogue por 2 mi-
nutos.
Junte a água e, assim que 
começar a ferver, junte o 
macarrão. Abaixe o fogo e 
cozinhe até o macarrão fi-
car al dente, mexendo de 
vez em quando.
Desligue, tempere com sal, 
pimenta e cheiro-verde.
Polvilhe com a mussarela, 
tampe e deixe descansar 
por 5 minutos. Sirva em se-
guida polvilhado com chei-
ro-verde picado.

MACARRONADA PRÁTICA COM LINGUIÇA 

Culinária

Todo movimento de interioriza-
ção e conexão profunda com os 
seus sentimentos tende a mos-
trar belos resultados hoje, atra-
vés de sensações mais positivas 
e confiantes. É tempo de se sen-
tir transformado.

Horóscopo

Ao tomar a inciativa, você se po-
siciona por aquilo que realmente 
lhe importa. Procure então en-
contrar maneiras de expor as 
suas necessidades de forma a 
beneficiar suas relações. É tem-
po de valorizar.

Repensar as estratégias é sem-
pre algo positivo, pois assim 
elas se mantém alinhadas com 
as verdadeiras intenções. Afinal, 
as nossas ideias podem sempre 
mudar. É tempo de aperfeiçoar o 
seu caminho.

Um novo ciclo começa para 
você, e com ele chegam as mais 
diversas possibilidades. Aprovei-
te então o momento para obser-
var o seu caminho e perceber o 
que de fato deseja conquistar. É 
tempo de renovação.

Olhar para as suas sombras com 
a confiança de que saberá con-
duzi-las para a luz, certamente 
ajudará na transformação da-
quilo que precisa ser evoluído. 
É tempo de ser positivo ao lidar 
com suas questões.

Caso você sinta os seus sen-
timentos mais instáveis hoje, 
procure se interiorizar para per-
ceber a melhor maneira de con-
duzir as suas ações e decisões. 
É tempo de encontrar o seu 
equilíbrio emocional.

Quanto mais prazeroso for o seu 
trabalho, maior vai ser a dedica-
ção para realizá-lo com eficácia. 
Afinal, a satisfação é fundamen-
tal para o seu rendimento. É 
tempo de melhorar a realidade 
profissional.

Essa é uma fase em que a sua 
capacidade natural de perceber 
a realidade pode dar lugar a im-
pressões imprecisas. É tempo 
de se manter sereno para poder 
enxergar as sutilezas que tra-
zem mais clareza.

O rigor pode ser benéfico quan-
do ajuda a manter a qualidade 
daquilo que se faz, porém é pre-
ciso estar atento para não deixar 
que ele comprometa a maleabili-
dade e flexibilidade. É tempo de 
ser mais leve.

Você vive um ciclo em que tende 
a encontrar o seu equilíbrio com 
mais facilidade, já que a sua pos-
tura assertiva se mostra mais re-
flexiva e ponderada. É tempo de 
observar as suas opções antes 
de agir.

A sua sociabilidade deve ser 
aproveitada profissionalmente 
também, já que agora as suas 
alianças e parcerias tendem a 
ajudar na sua produtividade e 
no bom andamento dos seus 
planos. É tempo de união.

Quanto mais você organizar 
a sua rotina conforme as suas 
reais possibilidades, mais vai 
encontrar satisfação e equilí-
brio ao desempenhar as suas 
funções. É tempo e prezar pela 
leveza ao longo dos dias.

Divulgação

Volta Redonda – RJ – Moradores rebatem resultados 
positivos divulgados pelo prefeito Samuca Silva. “Além 
de proteger a nossa rede, estamos conseguindo am-
pliar o número de leitos para atender a população, uma 
ação de planejamento e que faz parte monitoramento 
do novo coronavírus”, disse Samuca.  “Não tenho vis-
to 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, contaminando 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.

Acidentes Contaminados

Sem médicos Cabo Frio – RJ -  Motoristas que trafegam por estradas 
de Tamoios, no Segundo Distrito, denunciam o abando-
no 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 cor-
rer para fazer tapa buracos, colocar iluminação de ultima 
horam, para ganhar votos. Quantas vidas se perderam, 
quantas famílias choram, se desestruturam. O povo não 
tem que ser visto só na hora de da o voto. Todos os po-
líticos que por aqui passaram não terão mais meu voto, 
porque até hoje estivemos largados a sorte”, disse Rosa-
ne Nascimento.

CIDADÃO



 Divulgação
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Federação adia todos os jogos da 
quarta rodada do Campeonato Carioca
Um novo adiamento de parti-

das do do Campeonato Carioca foi 
anunciado pela Federação de Fu-
tebol do Estado do Rio de Janeiro 
(Ferj). Por meio de nota oficial, a 
entidade postergou todas as parti-
das da quarta rodada para a próxi-
ma sexta-feira (26) e sábado (27).  
A alteração vale para os quatro 
confrontos, sendo que dois deles 
estavam marcados inicialmente 
para esta quarta (24) e quinta-feira 
(25), respectivamente Vasco x Ma-
caé, e Madureira x Resende. 

De acordo com a Ferj, a deci-
são de adiar os jogos cumpre as 
determinações do decreto do pre-
feito do Rio de Janeiro, Marcelo 
Crivella, que proíbe competições 
esportivas com portões fechados 
até o dia 25 de junho.

“Considerando que o Decre-
to Municipal do Rio de Janeiro nº 
47.539 de 20 de junho de 2020, 
alterou parcialmente o Decreto 
Municipal do Rio de Janeiro nº 
47.488 de 02 de junho de 2020, 
para determinar, em síntese, a 
suspensão das competições des-

entendimento com a emissora de-
tentora dos direitos de transmissão 
quanto a data e horário.”

No último sábado, o prefeito 
Marcelo Crivella justificou a neces-
sidade do decreto apenas para que 
os protocolos de vigilância sanitá-
ria, apresentados pela federação, 
fossem adaptados aos prefeitura, 
e para que houvesse fiscalização. 
Porém, a resolução assinada pelo 
diretor da Ferj, Marcelo Vianna, 
afirma que medidas de segurança 
sanitária elaboradas pela Ferj fo-
ram aprovadas pelas autoridades 
públicas de saúde.

“Considerando que o Protoco-
lo Jogo Seguro (fase 2), aprovado 
por todas as autoridades de Saúde 
Estadual e Municipal, não sofreu 
nenhuma alteração à luz das ciên-
cias médicas.”

Mudança na 5ª rodada
A Ferj não confirmou as da-

tas dos jogos da quinta  rodada 
do Campeonato Estadual. O jogo 
entre Flamengo x Boavista estava 
programado para a próxima quarta 

(24), no Maracanã, mas também 
sofreu alteração.

“Considerando que as par-
tidas a serem disputadas pela 
5ª e última rodada da Taça Rio 
do Campeonato Carioca devem 
acontecer, preferencialmente, de 
forma simultânea nos termos do 
disposto no REC [Regulamento 
Específico da Competição] (...) As 
partidas da 5ª rodada da Taça Rio 
do Campeonato Carioca serão 
publicadas na forma dos regu-
lamentos, obedecido o intervalo 
regulamentar entre elas.”

O Flamengo foi o primeiro a 
entrar em campo, na última quinta 
(18), no Maracanã, na reabertura 
do Campeonato Estadual, após 
paralisação de mais de três meses, 
por conta da pandemia. A equipe 
rubro-negra venceu o Bangu por 3 
a 0. No dia seguinte, Portuguesa e 
Boavista também se enfrentaram 
no estádio Luso Brasileiro, na Ilha 
do Governador, Zona Norte da ca-
pital, e o jogo terminou em 0 a 0. 
Ambas as partidas foram válidas 
pela quarta rodada do Carioca. 

portivas com portões fechados até 
o dia 25/06/2020”, diz a resolução 
da entidade, assinada pelo Diretor 
do Departamento de Competições 
da Ferj, Marcelo Vianna. 

A Ferj ainda não divulgou a ta-
bela atualizada, com as definições 
das novas datas e horários das 
partidas. Nem mesmo esclareceu 
se haverá uma concessão para o 
jogos entre Botafogo x Cabofrien-
se e Fluminense x Volta Redonda 
para não acontecerem nos dias 
26 e 27, tendo em vista o impasse 
gerado por Fluminense e Botafo-
go, contrários ao retorno imediato 
do campeonato estadual, devido 
à pandemia do novo coronavírus 
(covid-19).

Os dois clubes discordaram da 
retomada do Carioca na semana 
passada, aprovada em reunião do 
Conselho Arbitral da Ferj na última 
terça (16). Representantes das 12 
equipes que disputam o campeo-
nato e da Ferj votaram a favor do 
reinício na última quinta (18). O im-
bróglio chegou ao Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva (STJD), 

que deverá se posicionar nos pró-
ximos dias.

Possível reviravolta
A resolução da Ferj também 

abre a possibilidade de antecipa-
ção dos jogos da quarta rodada, 
se houver nova flexibilização do 
decreto municipal. Desta forma, 
o clube mandante pode solicitar a 
antecipação do jogo, caso entre 

em acordo com a emissora deten-
tora dos direitos de transmissão.

“Em havendo flexibilização do 
Decreto Municipal nº 47.539/20 o 
clube mandante, que assim dese-
jar, poderá antecipar sua partida 
válida pela quarta rodada da Taça 
Rio de Campeonato Carioca, caso 
sejam atendidos todos os proce-
dimentos de segurança de neces-
sários à realização do jogo e haja 

Agora é oficial, a pivô Claris-
sa dos Santos tem um novo time 
para próxima temporada. Tanto a 
brasileira quando o próprio clu-
be, o Izmit Belediyespor, da Tur-
quia, confirmaram o acerto com a 
atleta, que estava no Asvel Lyon, 
da França. A confirmação oficial 
aconteceu apenas na noite de se-
gunda-feira (22).

Clarissa dos Santos revelou 

a mudança de clube por meio de 
suas redes sociais. “Partiu Tur-
quia? Nossa nova casa!”, disse a 
brasileira nos stories de sua con-
ta no Instagram. Dessa forma, a 
brasileira passa a integrar o grupo 
da equipe turca que terá a chance 
de disputar a Euroliga na próxima 
temporada.

Carioca, Clarissa dos Santos 
disputou as últimas quatro tempo-

radas no basquete francês, tendo 
defendido o Tango Bourges na 
temporada 2016/2017, o Flammes 
Carolo – Charleville em 17/18 e o 
Asvel Lyon desde 2018.

A brasileira acumula passa-
gens pela WNBA. Em duas tem-
poradas no basquete dos EUA, 
defendeu o Chicago Sky, tendo 
ajudado a equipe a chegar nos 
playoffs da conferência Leste. Em 

questão de números, Clarissa dos 
Santos atuou 34 jogos, somou 167 
pontos e 144 rebotes, com 17,5 
minutos de média de atuação por 
partida.

Clarissa começou no bas-
quete aos 15 anos de idade, no 
Centro Esportivo Miécimo da Sil-
va, no Rio de Janeiro. Ainda na 
cidade maravilhosa, defendeu 
com destaque as equipes do 

Grajaú Country Club, Fluminense 
e Mangueira.

Sua equipe de maior desta-
que no Brasil é a Americana, onde 
conquistou três edições da Liga 
de Basquete Feminino nas tem-
poradas 2011/2012, 2013/2014 e 
2014/2015. Desses anos, Clarissa 
dos Santos foi eleita Melhor Joga-
dora em 2012 e recebeu o troféu 
de atleta mais eficiente e líder em 

rebotes em 2015.
A pivô defende a seleção 

brasileira desde 2011, tendo 
participado dos Jogos Olímpi-
cos de Londres e Rio de Janeiro 
(2012 e 2016), sendo a maior 
‘reboteira’ das duas edições. 
Além disso a atleta disputou o 
Mundial da Turquia (2014), os 
Mundiais sub-19 e sub-21 e o 
Pré-Olímpico de 2011.


