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ANO XXIX 

R$ ,001

Aproveite e reserve 

dias incríveis em Arraial 

do Cabo, “Onde o Sol 

faz morada o ano todo!”

Divulgação

Ascom PMSJ

Ascom PMAC

Ascom Araruama

Ascom PMAB

  Rio de Janeiro, Quinta-feira, 25 de Junho de 2020

Combate ao tráfico ganha 
reforço em Arraial do Cabo

Buscando fortalecer a li-
gação com demais órgãos 
de segurança para combater 
a criminalidade no interior 
do Estado, a delegada titular 
da Polícia Civil de Arraial do 
Cabo (132ª DP), na Região 
dos Lagos do Rio, Patrícia 
de Paiva Aguiar, se reuniu 
com a diretora do 4º Depar-
tamento de Polícia de Área, 
delegada Raíssa Celles. No 
encontro, que aconteceu na 
quarta-feira (24), foi anuncia-
da uma política de integra-
ção com as demais forças 
de segurança em operações 
conjuntas contra o tráfico de 
drogas no município. Pág. 4

Eleições
municipais

O plenário do Senado 
aprovou o parecer do pede-
tista Weverton Rocha (MA) à 
PEC 18/2020 que adia para 
15 de novembro o primeiro 
turno das eleições municipais 
de 2020. O texto determina a 
realização do segundo turno 
será em 29 de novembro, 
mas a mudança na data das 
eleições ainda depende de 
aprovação da PEC 18/2020 
pela Câmara.  Pág. 3

SONHO REALIZADO
Hospital Geral Municipal será inaugurado

Um sonho que agora se torna realidade em Araruama, na Região dos Lagos. No próximo sábado (27), a 
prefeita Lívia de Chiquinho entrega a população o almejado Hospital Geral Municipal doutora Jaqueline Prates. 
Para evitar aglomeração por causa da pandemia do Coronavírus, a cerimônia vai ser online, transmitida ao vivo 
pelo Facebook da prefeitura, às 11h. Para celebrar a inauguração do Hospital Geral Municipal de Araruama, a 
Prefeitura vai promover nesta sexta-feira (26), a partir das 18h30, um Culto Ecumênico com a participação de 
diversos representantes religiosos da cidade. Pág.2

MANUTENÇÃO 
EM ESTRADA 

A Prefeitura de Silva Jardim, 
através da Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos e Manutenção 
iniciou nesta semana, um servi-
ço de manutenção na estrada de 
Bananeiras, próximo ao Hotel Ta-
pinoã. A ação tem como objetivo 
melhorar as condições da estrada 
para o tráfego de veículos na lo-
calidade. O trabalho está sendo 
realizado com o auxílio de uma 
máquina retroescavadeira.

Placas de orientação em Arraial

A Prefeitura de Arraial do Cabo, através da Secretaria do Ambiente, realizou a instalação de placas de orienta-
ção na cidade. A atividade, que contou com o apoio de membros da Guarda Ambiental, tem como principal objetivo 
garantir a orientação de moradores e turistas que passam por áreas de preservação cabistas. “Essa operação é de 
grande valia para o município, pois oferece mais informações sobre os parques ecológicos presentes em Arraial. A 
sinalização dos locais também é uma forma de reforçar a importância da preservação do ecossistema da região, fun-
damental para o equilíbrio do meio ambiente e espécies residentes nos locais”, explicou o Prefeito Renatinho Vianna.

VACINAÇÃO CONTRA MENINGITE ACWY
Mais uma vacina importante entra para o calendário de imunização de Rio das Ostras. A partir desta semana, o Muni-

cípio deu início à vacinação contra a Meningite ACWY, que é destinada exclusivamente para adolescentes de 11 e 12 anos 
de idade. As unidades de Saúde estão disponibilizando a vacina nos seus horários de rotina, sendo neste momento das 
8h30 às 11h30, por conta da imunização contra a Gripe Influenza, que acontece à tarde até o dia 30. Após este período, a 
vacinação para Meningite ACWY volta aos horários de rotina normalizados até às 16h, inclusive com outras vacinas para 
adolescentes, passando a ser permanente no calendário vacinal.
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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

 Ascom Araruama

Ascom PMAC

Renato Fulgoni

Um sonho que agora se 
torna realidade em Ararua-
ma, na Região dos Lagos. 
No próximo sábado (27), a 
prefeita Lívia de Chiquinho 
entrega a população o alme-
jado Hospital Geral Municipal 
doutora Jaqueline Prates. 
Para evitar aglomeração por 
causa da pandemia do Coro-
navírus, a cerimônia vai ser 
online, transmitida ao vivo 
pelo Facebook da prefeitura, 
às 11h. Com mais essa obra, 
o atual governo reafirma seu 
compromisso com a saúde e 
o bem- estar de toda a popu-
lação araruamense.

Segundo a Prefeitura, 
o hospital conta com 70 
leitos, 10 enfermarias, sendo 
3 pediátricas, 2 unidades 
Semi-Intensivas, uma adulto 
e outra pediátrica, 01 centro 
cirúrgico com uma RPA ( 
recuperação  pós anestésico) 
e 4 salas de cirurgias. Além 
disso, o Hospital conta com 

e 04 enfermarias de obstetrí-
cia cirúrgica, com 10 leitos.

Para garantir a seguran-
ça, foram instaladas câme-
ras em todo o prédio, ou 
seja, a unidade vai ser moni-
torada 24 horas.

A unidade vai realizar 
também cirurgias eletivas, 
como por exemplo, as ab-
dominais, ginecológicas e 
pequenas cirurgias ortopé-
dicas. Lembrando que, nes-
se momento esses procedi-
mentos estão suspensos por 
meio de um decreto esta-
dual, devido à pandemia do 
Coronavírus.  

O hospital é classificado 
como de média e baixa com-
plexidade; e deverá atender, 
preferencialmente, pacien-
tes encaminhados pela UPA 
da cidade. Mas para evitar 
receber algum paciente que 
esteja com Covid-19, por 
enquanto a unidade não vai 
realizar esses atendimentos;  

apenas o setor da materni-
dade vai funcionar nesse pri-
meiro momento.

Uma equipe, composta 
por médicos do Hospital, vai 
avaliar a partir de quando 
será seguro para a unidade  
começar a receber pacien-
tes gerais.

CULTO ECUMÊNICO 
– Para celebrar a inaugu-
ração do Hospital Geral 
Municipal de Araruama, 
a Prefeitura vai promover 
nesta sexta-feira (26) um 
Culto Ecumênico. Evento 
será online, transmitido ao 
vivo pelo Facebook da Pre-
feitura, às 18h30, para evi-
tar aglomeração por causa 
da pandemia do Coronaví-
rus. Para a cerimônia foram 
convidados pastores e pa-
dres da cidade, que deve-
rão abençoar e pedir pro-
teção à nova obra, que vai 
de encontro aos anseios da 
população.

uma maternidade voltada 
para o “Parto Humanizado”. 
Para ficar mais claro, em um 
parto humanizado, a ação é 
toda da mulher, que segue o 

próprio processo fisiológico. 
Ela é assistida o tempo 
todo por um médico, que só 
interfere se for realmente 
necessário para garantir a 

saúde da mãe e da criança.
A maternidade dispõe de 

01 centro de parto humani-
zado com 03 salas de PPP 
(pré-parto, parto e pós parto) 

Os proprietários de re-
banho bovino de Rio das 
Ostras têm até a próxima 
terça-feira (30) para partici-
par da Campanha de Vaci-
nação contra a Febre Aftosa. 
A meta estadual é alcançar 
90 por cento do índice de va-
cinação e obter o certificado 
de área livre de febre aftosa, 
concedido pelo Ministério da 
Agricultura.

Os proprietários rurais 
podem adquirir as doses da 
vacina em lojas agropecuá-
rias credenciadas em Can-
tagalo, zona rural do Muni-
cípio.

Para que a imunização 
tenha o resultado esperado, 
as vacinas precisam estar 
acondicionadas na tempera-
tura adequada.

DEAGRO – Também é 
necessário que os produto-
res rurais entreguem a nota 
da compra das vacinas para 
comprovar a imunização do 
rebanho no Posto Avançado 

Vacinação contra
Febre Aftosa se encerra 

no dia 30 de junho
do Departamento de Agro-
pecuária de Rio das Ostras 
– Deagro, em Cantagalo, 
unidade da Secretaria de 
Meio Ambiente, Agricultura e 
Pesca de Rio das Ostras.

Após a entrega será dada 
uma declaração de vacina-
ção. Com os comprovantes 
de vacinação dos municípios 
fluminenses que participam 
da Campanha será elabora-
do o índice vacinal do Esta-
do do Rio de Janeiro.

O horário de funciona-
mento do Departamento é 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h.

AFTOSA – A febre afto-
sa é uma doença altamente 
contagiosa e que se espalha 
rapidamente entre os bovi-
nos. Os animais contamina-
dos apresentam febre e af-
tas, mancam e param de se 
alimentar.

A vacinação é fundamen-
tal na erradicação e preven-
ção da doença.

A Lei de Emergência Cul-
tural Aldir Blanc será tema 
de webconferência que vai 
reunir artistas de Rio das Os-
tras e todos os interessados 
no tema na quinta-feira (25), 
às 19 horas. A reunião vir-
tual terá transmissão ao vivo 
pelo Facebook da Fundação 
de Cultura do Município (ht-
tps://www.facebook.com/fr-
criodasostras1997/).

Organizada pela Funda-
ção Rio das Ostras de Cul-
tura, a webconferência vai 
prestar esclarecimentos e 
tirar dúvidas sobre a Lei Fe-
deral 1.075/2020. Aprovada 
por unanimidade no Senado 
em 4 de junho e apelidada 
de Lei Aldir Blanc, em home-
nagem ao músico que mor-
reu de coronavírus, destina 
R$ 3 bilhões ao setor cultural 
durante a crise causada pela 
pandemia.

Depois de passar pelo 
Congresso e Senado, a 
nova lei depende do Exe-
cutivo para ser sancionada 
e entrar em vigor. Enquanto 
isso, gestores do setor vem 
se capacitando para receber 
e executar as verbas. Em 

Webconferência debate Lei de Emergência Cultural
Rio das Ostras, equipe da 
Fundação de Cultura parti-
cipou, entre os dias 8 e 14 
de junho, de um curso so-
bre a legislação promovido 
pela Articulação Nacional de 
Emergência Cultural.

Com a webconferência 
desta quinta-feira, represen-
tantes de todos os setores 
culturais da Cidade e inte-
ressados no tema poderão 
entender melhor a Lei Aldir 
Blanc. O evento será condu-
zido pela presidente da Fun-
dação de Cultura, Cristiane 
Régis, com a participação 
da equipe da autarquia e 
da presidente do Conselho 
Municipal de Cultura, Micha 
Devellard.

“Decidimos fazer essa 
webconferência por que 
queremos conversar com 
a classe artística da Cida-
de 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 con-
tar com o engajamento dos 
diferentes setores culturais, 

já que todos serão benefi-
ciados”, explica Cristiane 
Régis.

SAIBA MAIS SOBRE A 
LEI – Assim que a nova le-
gislação federal for sancio-
nada, a União terá 15 dias 
para repassar o valor de 
R$ 3 bilhões aos estados e 
municípios. Após receber o 
recurso, cada cidade deverá 
entregar um Plano de Traba-
lho de Execução da Lei no 
prazo de 60 dias. A verba é 
destinada exclusivamente 
a ações emergenciais de 
apoio ao setor cultural.

Com o recurso, as cida-

des poderão garantir renda 
mensal de R$ 600 aos tra-
balhadores do setor, a ma-
nutenção de espaços artísti-
co-culturais e a promoção de 
instrumentos como editais e 
prêmios, entre outros. Se-
gundo estimativas da Con-
federação Nacional de Muni-
cípios, Rio das Ostras deve 
receber R$ 1,04 milhão, 
aproximadamente.

O cálculo do repasse é 
feito assim: 80% a partir do 
tamanho da população local 
e 20% de acordo com os cri-
térios do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM).

A Secretaria de Assistência So-
cial recebeu 55 novas carteiras de 
trabalho que foram solicitadas antes 
da Pandemia e trazidas pelo gerente 
do Ministério do Trabalho.

As entregas das carteiras se-
guem um cronograma intenso, rea-
lizado pela Secretaria, para dispo-
nibilizar gratuitamente o documento 
para população de Arraial do Cabo. 
Para a Secretária, Olívia Macedo, a 
chegada dessas novas carteiras ini-
cia uma nova etapa na vida dessas 
pessoas que receberão.

“É um documento importante e 
garante o início da vida trabalhista do 
cidadão. Através da carteira, uma nova 
história começa e segue levando mais 
dignidade e direitos”, comenta.

Durante a pandemia, o setor de 
Carteira de Trabalho, localizado na 
sede da Secretaria de Assistência 
Social, não está fazendo requeri-
mento de novas carteiras, mas qual-
quer informação pode ser solicitada 
através do telefone (22) 99755-3831.

Empenhada em garantir a pro-
teção dos contribuintes atendidos 
no setor de IPTU e dos servido-
res que lidam diretamente com a 
população, a Prefeitura de São 
Pedro da Aldeia adotou mais uma 
medida de prevenção com o obje-
tivo de reduzir o risco de contágio 
pelo coronavírus. Os guichês de 
atendimento passam a contar com 
protetores de vidro, para evitar o 
contato direto entre contribuintes e 
servidores.

O acesso à sala, localizada na 
sede da Prefeitura, é controlado 
para evitar aglomerações e preser-

Fazenda reforça prevenção no
atendimento a contribuintes aldeenses

var a distância mínima recomenda-
da pelos órgãos de saúde. O uso 
de máscaras de proteção facial é 
obrigatório tanto para os servido-
res quanto para os contribuintes, 
que também recebem álcool em 
gel para higienizar as mãos. O 
atendimento é feito de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 16h30.
PRAZO PARA PAGAMENTO

DE TRIBUTOS
A próxima terça-feira (30) é o 

último dia para efetuar o pagamento 
com desconto de 10% na cota única 
da Taxa de Fiscalização de Locali-
zação, de Instalação e de Funcio-

namento de Estabelecimento (TFL), 
da Taxa de Fiscalização Sanitária e 
do Imposto Sobre Serviço de Qual-
quer Natureza de Pessoa Física 
(ISSQN Autônomo). Os tributos 
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 Fis-
calização de Veículo e Transporte 
de Passeio, em cota única, também 
foi estendida para 30 de junho.

O prazo para requerimento de 
isenções do IPTU e IPTU Social, 
referentes ao exercício de 2020, 
também se encerra na terça-feira 
(30/06). Para solicitar a isenção 
do IPTU, o contribuinte precisa 
atender alguns requisitos, como 
ser beneficiário de Prestação Con-
tinuada (BPC) e titular exclusivo de 
um único imóvel utilizado para sua 
residência, com área construída 
até 80m². Já o IPTU Social pode 
ser requerido por qualquer cidadão 
com renda familiar igual ou menor 
a dois salários mínimos, titular ex-
clusivo de um único imóvel usado 
como sua residência e que tenha 
até 80m² de área construída.
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(Rua atrás das Casas Bahia - Largo Santo Antônio)

Divulgação

Divulgação/Alerj

 Antonio Cruz/Agência Brasil

O plenário do Senado 
aprovou o parecer do pede-
tista Weverton Rocha (MA) à 
PEC 18/2020 que adia para 
15 de novembro o primeiro 
turno das eleições munici-
pais de 2020. O texto de-
termina a realização do se-
gundo turno será em 29 de 
novembro, mas a mudança 
na data das eleições ainda 

pecial de Financiamento de 
Campanha (Fundo eleitoral), 
bem como os recursos em 
dinheiro e os estimáveis em 
dinheiro recebidos e gastos 
realizados na corrida às pre-
feituras. As prestações de 
contas devem ser entregues 
até 15 de dezembro. A diplo-
mação dos vencedores será 
em 18 de dezembro.

‘Válvula de escape’
A pedido do presidente do 

TSE, o texto aprovado conta 
com uma “cláusula de válvu-
la de escape” para o caso do 
agravamento da pandemia. 
Neste caso, se for necessá-
rio um novo adiamento em 
municípios isolados, o TSE 
poderá determinar a realiza-
ção das eleições até a data 
limite 27 de dezembro.

Se o agravamento impe-
dir a eleição em todo um Es-
tado, o TSE deverá solicitar 
novo adiamento à comissão 
mista da Covid no Congres-
so Nacional sobre a necessi-
dade de prorrogação – que 
poderá ser feita mediante a 
aprovação de um decreto le-
gislativo também até a data 

limite de 27 de dezembro.

Pela frente
A PEC 18/2020 segue 

para análise da Câmara. Já 
há pedido para que a Casa 
Legislativa realize uma Co-
missão Geral – um debate 
direto em plenário nos mol-
des de debate realizado no 
Senado na tarde de segun-
da-feira com a presença de 
especialistas em saúde e 
membros da Corte Eleitoral, 
da Confederação Nacional 
dos Municípios; e da Ordem 
dos Advogados do Brasil – 
que anteceda a votação da 
PEC direto em plenário.

Em entrevista coletiva an-
tes do início da votação da 
matéria pelo Senado, o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), admitiu que 
“ainda não há votos para 
aprovar o adiamento em ple-
nário”. Favorável à alteração 
da data das eleições, Maia 
trabalha para assegurar os 
308 votos mínimos para apro-
vação da PEC 18/2020, mas 
a maior resistência vem de 
partidos do Centrão que criti-
cam publicamente a iniciativa.

depende de aprovação da 
PEC 18/2020 pela Câmara.  

As datas aprovadas pelo 
Senado – a proposta origi-
nal previa eleições em 6 e 
20 de dezembro – atendem 
a demanda do presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Luís Roberto Barro-
so, que buscam garantir que 
mesmo com adiamento o 

trabalho da Corte Eleitoral na 
análise e julgamento de con-
tas de candidatos seja feita a 
tempo de todos os vencedo-
res serem empossados em 
1o de janeiro de 2021. Além 
disso, a data aprovada via-
biliza um processo mínimo 
de transição em municípios 
onde não houver reeleição.

O texto aprovado fixa em 

11 de agosto a data das “ve-
dações” eleitorais aos candi-
datos à reeleição – até essa 
data é permitido receber re-
cursos, convênios e partici-
par de inaugurações – bem 
como será a data limite para 
candidatos que trabalham 
em meios de comunicação 
interrompam suas atividades.

O prazo de convenções 
partidárias – que poderão 
ser feitas virtualmente – foi 
alterado de 20 de julho a 05 
de agosto para 31 de agos-
to a 16 de setembro. O dia 
26 de setembro será a data 
limite para formalização das 
candidaturas na Justiça Elei-
toral. A propaganda eleitoral, 
inclusive na internet, começa 
após o dia 26 porque essa é 
a data em que a Justiça Elei-
toral poderá convocar os os 
partidos e a representação 
das emissoras rádio e de te-
levisão para elaborarem pla-
no de mídia.

Até dia 27 de outubro, os 
partidos e coligações devem 
apresentar à Justiça Eleito-
ral o relatório discriminando 
as transferências do Fundo 
Partidário e do Fundo Es-

O ex-secretário de Estado de 
Saúde Edmar Santos não compa-
receu à oitiva da Comissão Espe-
cial de Fiscalização dos Gastos na 
Saúde Pública Durante o Combate 
do Coronavírus, da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj), agendada para 
quarta-feira (24), em conjunto com 
a Comissão de Saúde. Segundo 
a presidente do grupo, deputada 
Martha Rocha (PDT), foi enviado 
um ofício à Secretaria de Estado 
de Polícia Militar, da qual ele é 
servidor, solicitando a autorização 
para que prestasse esclarecimen-
tos na reunião. Ainda assim Edmar 
não compareceu.

“Vamos oficiar mais uma vez 
a Polícia Militar e a procuradoria 
da Casa para garantir a oitiva do 
ex-secretário. É lamentável que 
ele não tenha comparecido a esta 
reunião para que pudesse fazer os 
esclarecimentos necessários. Não 
entendo por que uma pessoa cuja 
gestão tenha tantas dúvidas não 
queira se antecipar para prestar 
esclarecimentos. O compromisso 
de comparecer a esta reunião de-
veria ser dele, antes de tudo”, afir-
mou Martha Rocha .

Durante a reunião, Bernardo 
Braga, advogado do ex-secretário 
Edmar Santos, enviou um ofício 
para a comissão informando que 

ele não compareceu por já estar 
sendo investigado pela Justiça. “O 
peticionário foi convocado pela co-
missão a participar dessa reunião 
a respeito das contratações emer-
genciais realizadas pelo corona-
vírus. No entanto, ele está sendo 
investigado pela justiça e, por isso, 
preserva o direito de prestar escla-
recimentos apenas ao Tribunal de 
Justiça”, informou via ofício. Após 
ler a declaração aos deputados das 
comissões, Martha Rocha, disse 
que Edmar ainda precisa prestar 
esclarecimentos ao Parlamento. 
“Vamos falar com a procuradoria da 
Casa, pois uma medida não anula 
a outra”, argumentou a parlamentar.

Manifestação dos deputados
Em seguida, o relator da co-

missão, deputado Renan Ferreiri-
nha (PSB), também reclamou do 
descaso do ex-secretário com o 
Parlamento. “Edmar era o respon-
sável pelo projeto dos hospitais de 
campanha, que, ao que tudo indi-
ca, serão grandes elefantes bran-
cos erguidos com dinheiro público. 
Tínhamos que questionar sobre 
isso e entender por que o Iabas re-
cebeu milhões dos cofres públicos 
e não entregou um hospital com-
pleto. Além disso, o sucessor dele, 
Fernando Ferry, disse que ‘herdou 
lama’ da gestão de Edmar e encon-

trou, na secretaria, um descalabro 
administrativo. Tudo isso tem que 
ser respondido para a sociedade 
fluminense”, justificou Ferreirinha.

Já a deputada Enfermeira Re-
jane (PCdoB) afirmou suspeitar 
que a Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) é o foco da corrupção 
no governo Witzel e o não compa-
recimento de Edmar reforça essa 
hipótese. “É mais do que lamen-
tável chegarmos nessa situação. 
Esse descaso mostra claramente 
que tem mais coisa envolvida nes-
sa gestão e que o secretário está 
envolvido nesses escândalos de 
corrupção. Isso nos leva a ter vá-
rias concepções desse silêncio”, 
considerou a parlamentar.

Para o deputado Flávio Sera-
fini ( PSol), pode ser necessária 
a instalação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
para investigar o caso. “Ele é uma 
figura central nesta investigação 
e precisamos de respostas que 
não podemos ficar sem. O não 
comparecimento de Edmar refor-
ça, cada vez mais, a necessidade 
de caminharmos para uma CPI, 
na qual poderemos convocar, por 
força maior, a presença dele nesta 
Casa”, explicou Serafini. O parla-
mentar ainda destacou que a saída 
do ex-secretário Fernando Ferry, 
na segunda-feira passada, como 

indício de que os esquemas ainda 
ocorreriam na secretaria. Ferry fi-
cou à frente da pasta por um mês, 
logo após a exoneração de Edmar.

Também compareceram à re-
união e manifestaram indignação 
com a falta do ex-secretário os de-
putados Dionísio Lins (PP), Mônica 
Francisco (PSol), Alexandre Kno-
ploch (PSL), Dr. Deodalto (DEM), 
Marcelo Cabeleireiro (DC), Pedro 
Ricardo (PSL) e Jorge Felippe 
Neto (PSD).

Entenda o caso
Edmar Santos é investigado 

por suspeitas de desvios na cons-
trução de hospitais de campanha 
e na compra de respiradores para 
equipar as unidades de saúde do 
estado. Exonerado, em meados 
de maio, do cargo de secretário 
estadual de Saúde, Edmar Santos 
perdeu o foro privilegiado. Depois 
da exoneração, ele foi nomeado 
secretário extraordinário de Acom-
panhamento da Covid-19, sendo 
responsável por gerir o conselho de 
notáveis, formado por especialistas 
e professores universitários e da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
para discutir as ações de combate à 
pandemia no estado. Ele pediu exo-
neração, no fim do mês passado, 
após a Justiça suspender a nomea-
ção para o novo cargo.

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ed-
son Fachin votou na terça- 
feira (23) pela condenação 
do ex-senador Valdir Raupp 
(MDB-RO) pelos crimes de 
corrupção e lavagem de di-
nheiro em um dos processos 
da Operação Lava Jato.

Após o voto do relator, 
formou-se o placar de 2 vo-
tos a 1 pela condenação, 
mas, diante do adiantado da 
hora, o julgamento não foi 
concluído. Faltam os votos 
da ministra Cármen Lúcia e 
do ministro Gilmar Mendes. 
A data da retomada ainda 
não foi definida. 

Em 2016, Raupp foi de-
nunciado pela Procuradoria- 
Geral da República (PGR) 
por receber R$ 500 mil em 
doações eleitorais da em-
preiteira Queiroz Galvão, 
que foi investigada na Lava 
Jato, na campanha eleitoral 
de 2010.  

Durante o processo, a 
defesa alegou que a doação 
foi feita dentro da legalidade 
e aprovada pela Justiça Elei-
toral. 

No voto pela condena-
ção, Fachin afirmou que a 
doação foi simulada para en-
cobrir “vantagem indevida” e 
viabilizar a manutenção do 
cartel de empreiteiras na Pe-
trobras. 

“A doação eleitoral foi 

Relator no STF vota pela 
condenação de ex-senador 

na Lava Jato
utilizada como estratagema 
para camuflar a real inten-
ção das partes, que não era 
outra senão pagar e rece-
ber vantagem patrimonial 
indevida em decorrência da 
manutenção do esquema 
de contratação das empre-
sas carterlizadas no âmbito 
daquela diretoria da Petro-
bras”, disse. 

O voto do relator foi 
acompanhado pelo ministro 
Celso de Mello. Em seguida, 
Ricardo Lewandowski votou 
pela absolvição, por enten-
der que a doação foi regis-
trada e não houve irregulari-
dades. 

Defesa 
Durante o julgamento, a 

defesa do ex-senador argu-
mentou que Raupp não deu 
apoio para a sustentação do 
ex-diretor da Petrobras Pau-
lo Roberto Costa no cargo. 
Costa foi um dos delatores 
do esquema de corrupção 
na estatal. 

Segundo o advogado 
Antonio Carlos de Almeida 
Castro, o delator declarou 
em depoimento que nunca 
conversou sobre a questão 
com o ex-senador. Além 
disso, a defesa argumentou 
que a doação eleitoral não 
foi destinada diretamente ao 
parlamentar, mas ao diretó-
rio local do MDB. 



Divulgação

Quinta-feira, 25 de Junho de 2020

Divulgação

4 - Polícia Tribuna dos Municípios

Com a gente

você viaja 

em boa 

Companhia

Delegacia de Arraial fortalece
enfrentamento ao tráfico de drogas

Buscando fortalecer a li-
gação com demais órgãos 
de segurança para combater 

abril deste ano, Patrícia de 
Paiva Aguiar vem fortalecen-
do os laços com o Ministério 
Público e com a Polícia Mi-
litar, corporação com a qual 
fará uma série de operações 
a partir deste mês.

“Iremos iniciar operações 
com a Polícia Militar, com a 
companhia da área, para coi-
bir o tráfico de drogas, que é 
um crime que afeta a socie-
dade de maneira mais ime-
diata”, destacou a delegada 
de Arraial do Cabo, que, 
assim que assumiu o pos-
to, reativou o Whatsapp da 
delegacia para recebimento 
de denúncias anônimas e in-
formações que ajudem nas 
investigações, através do 
número (22) 98113-6585.

Projeto ‘Segunda Casa’
Além de conhecer a uni-

dade, participar da rotina da 
delegacia e levantar informa-
ções sobre as investigações 
em andamento, a delegada 
Raíssa Celles anunciou a 
implantação do projeto Se-
gunda Casa, de reforma 
dos refeitórios das delega-
cias do interior, em parceria 
com a iniciativa privada, que 
vai doar utensílios como mi-
croondas, cadeiras, copos e 
talheres. 

a criminalidade no interior 
do Estado, a delegada titular 
da Polícia Civil de Arraial do 

Cabo (132ª DP), na Região 
dos Lagos do Rio, Patrícia 
de Paiva Aguiar, se reuniu 

com a diretora do 4º Depar-
tamento de Polícia de Área, 
delegada Raíssa Celles. No 

encontro, que aconteceu na 
quarta-feira (24), foi anuncia-
da uma política de integra-
ção com as demais forças 
de segurança em operações 
conjuntas contra o tráfico de 
drogas no município.

Segundo a delegada, que 
assumiu o 4º DPA a menos 
de um mês, o trabalho con-
junto e integrado, com a tro-
ca de informações entre as 
diferentes instituições, vai 
permitir uma atuação mais 
ampla e eficiente. A delega-
da Raíssa Celles destacou 
ainda a importância da inte-
gração da Polícia Civil com a 
população.

“Além de se integrar com 
outros órgãos de segurança, 
nosso objetivo é a integra-
ção com a população local 
para gente saber o que a po-
pulação precisa e, ao mes-
mo tempo, a polícia também 
começa a receber denún-
cias, através desse ganho 
de confiança na instituição”, 
disse Raíssa Celles, que 
informou também que reu-
niões serão realizadas para 
troca de informações entre 
Polícia Civil, Polícia Militar, 
Guarda Municipal e repre-
sentantes dos municípios.

Desde que assumiu a 
titularidade da 132ªDP, em 

Policiais federais cumpriram na quarta-feira (24) um man-
dado de prisão e três de busca e apreensão contra suspeitos 
de furtos de cartões de crédito enviados pelo correio. Segun-
do a Polícia Federal (PF), a ação visa a desarticular organi-
zação criminosa que aliciava funcionários dos Correios para 
cometerem o crime.

De acordo com a PF, os cartões furtados são usados para 
cometer fraudes. A investigação começou em 2019, quando 
houve a prisão em flagrante de um funcionário dos Correios, 

PF investiga furto de cartões de 
crédito enviados pelos Correios

quando ele entregava para um sargento da Marinha 300 cor-
respondências bancárias com cartões extraviados de um se-
tor da empresa. O militar também foi preso.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Cri-
minal do Rio de Janeiro e estão sendo cumpridos em São 
João de Meriti, na Baixada Fluminense, e na zona norte da 
capital.

Na operação foram apreendidos documentos, celulares e 
computadores que serão objeto de análise e perícia técnica.

ISP: Violência contra 
mulheres aumenta no Rio 

Os homicídios e crimes comuns diminuíram em maio no estado brasi-
leiro do Rio de Janeiro, mas aumentaram as agressões físicas e sexuais 
a mulheres nas suas próprias casas, num momento de pandemia do novo 
coronavírus.

Segundo dados divulgados na última segunda-feira (22) pelo Instituto 
de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro, no mês passado, em pleno 
confinamento social, 67% das vítimas de violência física foram mulheres 
(59,9% em 2019) e 69,6% sofreram agressões sexuais (57,0% em 2019).

No entanto, a taxa de homicídios diminuiu, passando de 345 para 273 
no quinto mês do ano, número 21% inferior ao registado em maio de 2019.

De acordo com a entidade, o número representa a menor taxa de ho-
micídios registada para o mês de maio desde 1998, para o qual contribuiu 
o isolamento social naquele estado, face à atual pandemia.

Também diminuíram os crimes violentos letais intencionais (homicídio 
doloso, roubo e lesão corporal seguidos de morte), numa queda de 23% 
em relação ao mês homólogo do ano passado.

Segundo o ISP, as mortes de civis às mãos da polícia também caíram 
25% em maio, em relação às registadas no mesmo mês de 2019, pas-
sando de 172 homicídios nesse período do ano passado para 129 casos 
este ano.

No acumulado do ano, as mortes por agentes policiais do estado no 
Rio de Janeiro vão em 741, e não variaram muito em relação às de 2019 
(mais 1%).

No início do mês, o Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro deter-
minou a suspensão de operações policiais em favelas do Rio de Ja-
neiro durante a pandemia da covid-19, salvo em casos absolutamente 
excecionais.

Policiais da 166ª DP, de Angra dos Reis, no Sul Fluminense, prenderam um homem 
apontado como segundo na hierarquia da quadrilha que controla o tráfico de drogas no mu-
nicípio. A prisão aconteceu no centro da cidade, durante ação para combater a criminalidade 
local, após diligências e monitoramento da unidade.

As investigações apontam que o criminoso é o braço armado da quadrilha e responsá-
vel por roubos em Angra dos Reis. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão por uma 
tentativa de roubo a carro forte, no ano passado.

Em outra ação, os agentes da unidade prenderam o gerente da comunidade Porteira, 
também naquele município. Os policiais chegaram ao criminoso por meio de ações de inteli-
gência. Contra ele foi cumprido mandado de prisão por associação ao tráfico, com aumento 
de pena pelo crime de tráfico de drogas.

Em continuação às diligências, outro criminoso foi preso em flagrante, quando vendia 
drogas na entrada da comunidade de Manguinhos, naquele município. O usuário que estava 
realizando a compra também foi encaminhado à delegacia. 

Segundo na hierarquia do tráfico 
de Angra dos Reis é preso
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O presidente da Câmara de Paraty, vereador Valceni Sani-
ca, tem recebido diversos agradecimentos pelo empenho 
em prol da população e no combate ao coronavírus. Após 
solicitações ao governo municipal para realizar roçada em 
Paraty Mirim, o vereador teve o pedido atendido na última 
terça-feira (23). A iniciativa recebeu elogios dos moradores. 
“Bom primeiramente quero agradecer a Deus, ao secretário 
de obras Carlinhos, ao vereador Valceni Sanica e ao prefei-
to Luciano Vidal. Sempre atendendo a comunidade”, disse 
Edson Alves. Nesta quinta-feira (25), o parlamentar promo-
ve mais uma live sobre ações do Legislativo. A transmissão 
acontece a partir das 18h.

A partir de 1º de julho de 2020, o Ministério da Economia vai exigir estudo de 
impacto de longo prazo na análise de autorização de concursos para a Adminis-
tração Pública Federal. A determinação está na Instrução Normativa 46, publicada 
na quarta (24) no Diário Oficial da União, uma atualização da Instrução Normativa 
nº 2, de 27 de agosto de 2019. Segundo o Ministério da Economia, a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) já preveem 
que as solicitações de concurso público tenham a estimativa de impacto orçamen-
tário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos dois exercícios subse-
quentes. Cada novo provimento gera aumento de despesa obrigatória de caráter 
continuado na Administração Pública Federal, uma vez que, após o período de 
estágio probatório, os servidores adquirem estabilidade.

A comissão especial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) que analisa o 
processo de impeachment do governador Wilson Witzel decidiu suspender a contagem 
de prazo, até a vinda de informações do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que embasa-
ram a investigação. A decisão, proposta pelo relator, Rodrigo Bacellar (SDD), obteve 24 
votos, do total de 25 parlamentares integrantes da comissão, com uma ausência. Presi-
dida pelo deputado Chico Machado (PSD), a comissão conta com um representante de 
cada partido com representação na Casa. A deliberação foi tomada um dia após a defesa 
do governador ter ingressado com pedido de suspensão do processo, alegando que há 
cerceamento do direito de defesa e que o rito na Alerj carece de definição. Segundo os 
advogados Ana Tereza Basílio e Manoel Peixinho, não estão juntados ao pedido de im-
peachment documentos que comprovem os fatos descritos na denúncia.

A obra de revitalização da Lagoa do Bulcão, Iguaba Grande, está em fase final. O 
espaço será chamado de “Parque Ecológico de Recreação Célia Barbosa da Silva” 
em homenagem a uma antiga moradora: a família de Célia usava a lagoa para lavar 
roupas. Agora o local está sendo preparado pelo Governo Municipal para se tornar 
um point de turismo ecológico. O novo espaço de lazer fica no final da Estrada da 
Capivara, que começou a ser asfaltada no último dia 8, em comemoração aos 25 
anos de emancipação de Iguaba. Ao todo serão 2.200 metros de asfalto, benefician-
do mais de 10 mil pessoas. A obra está em fase de manilhamento.

O imóvel onde está registrado o escritório de advocacia de Frede-
rick Wassef, em Atibaia, está com o alvará vencido desde setembro 
de 2012. Foi nesta casa que a polícia prendeu, na última quinta-fei-
ra (18), Fabrício Queiroz, que é ex-assessor parlamentar do sena-
dor Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Segundo a prefeitura de 
Atibaia, desde que expirou a licença há quase nove anos, Wassef 
não a renovou.

O caso do vereador Paulinho do Raio-X, que é acusado de tentativa 
de extorsão contra o prefeito Samuca Silva, ganhou mais um capí-
tulo. Segundo reportagem publicada pelo jornal ‘Folha do aço’, um 
áudio com o conteúdo de uma sessão, realizada no último dia 9, da 
Câmara de vereadores, revela uma suposta tentativa do presidente, 
Nilton Alves de Faria, o Neném, de interferir na CPI que apura a 
quebra de decoro do vereador. No diálogo travado com Rodrigo Fur-
tado, presidente da CPI, Neném tenta indicar um aliado político para 
a relatoria do processo. Desde o início do caso o vereador Neném 
alega não ter ligações com a extorsão da qual o vereador Paulinho 
do Raio-X é acusado. No entanto, nos bastidores, autoridades sus-
peitam da tentativa de interferir nas investigações.

Agradecimentos

Novela
Impacto orçamentário

Prazo suspenso

Novo Parque EcológicoAlvará vencido

Envie suas críticas, 
sugestões e 

reclamações para 
o e-mail      

tribunadosmunicipios@
gmail.com e veja-as 

publicadas na próxima 
edição.
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Reprodução

Senhor Pai de Bondade, pela interces-
são de São Próspero, abençoai e prote-
gei todos as famílias que têm no Cristo 
a luz de suas vidas. Dai aos esposos 
serem zelosos com suas mulheres e 
filhos. Derramai sobre as mulheres o 
carinho pelos esposos e o cuidado pe-
los filhos. E aos filhos, inspirai o respeito 
e amor aos pais. Por Cristo nosso Se-
nhor. Amém!

ORAÇÃO AO SANTO

SÃO 
PRÓSPERO

Não existe nada melhor 
que uma deliciosa sopa 
de legumes com macar-
rão, com cara de comida 
de vó, para se aquecer. 
E se você é vegetariano, 
ou seja, não come carne, 
essa é receita é ideal!
Tempo: 30min
Rendimento: 6
Dificuldade: fácil
Ingredientes:
• 3 colheres (sopa) de 
azeite
• 1/2 cebola picada
• 2 colheres (sopa) de 

extrato de tomate
• 1 cenoura em rodela
• 1 batata em cubo
• 1 mandioquinha em 
cubos
• 1 xícara (chá) de vagem 
picada
• 2 litros de água
• 1 cubo de caldo de legu-
mes
• 1/2 pacote de macarrão 
tipo Ave Maria (250g)
• Sal e pimenta-do-reino a 
gosto
• Queijo parmesão e cebo-
linha para polvilhar

Modo de preparo: Aque-
ça uma panela com o 
azeite e frite a cebola e o 
extrato por 2 minutos. Adi-
cione os legumes, a água 
e o caldo de legumes e co-
zinhe por 15 minutos. Jun-
te o macarrão, se preciso 
coloque mais água até 
cobrir, tempere com sal 
e pimenta e cozinhe até 
o macarrão e os legumes 
ficarem macios. Transfira 
para uma sopeira e polvi-
lhe com parmesão e cebo-
linha e sirva.

Culinária

Ao se libertar de apegos e amar-
ras que não lhe permitem viver 
com autonomia, você resgata 
forças essenciais para o seu bem 
viver. É tempo de renovar a vida, 
seguindo adiante com o que de 
fato importa.

Horóscopo

Busque estimular a sua concen-
tração para que você possa se 
dedicar integralmente às suas 
funções e atividades, aprovei-
tando mais o momento intuitivo 
e produtivo que vive. É tempo de 
organizar a mente.

Antes de se comprometer com 
algo, procure refletir e analisar as 
suas reais condições para cum-
prir com o que foi prometido. É 
tempo de respeitar os seus limi-
tes, beneficiando naturalmente a 
produtividade.

Trabalhar com alegria é a melhor 
maneira de obter os resultados 
que você deseja, já que um espí-
rito satisfeito sempre ajuda a en-
contrar as soluções mais sábias 
e positivas. É tempo de acolher o 
seu serviço.

É possível que você se sinta di-
vido entre as responsabilidades 
e o lazer, e para poder atender 
a todas as demandas é preciso 
antes organizar-se internamente. 
É tempo de atender as suas ne-
cessidades.

As palavras ditas com firmeza 
e convicção são capazes não 
somente de atrair as atenções, 
como também de influenciar 
quem as ouve. É tempo de ter 
mais fé na sua singularidade e 
na potência das suas ideias.

A tendência é que hoje você 
consiga conduzir o dia com con-
fiança, acreditando mais nas 
novas ideias e aproveitando a 
criatividade que também está 
amplificada. É tempo de se abrir 
para novas percepções.

Conversar com quem você 
confia pode ser agora a melhor 
forma de obter certos entendi-
mentos, já que o olhar do outro 
acaba trazendo novas percep-
ções e orientações. É tempo de 
expor o que vem sentindo.

A busca pela realização dos 
seus sonhos deve envolver não 
somente estratégias e planos, 
como também intuições e per-
cepções sutis, que nesse mo-
mento auxiliam a sua caminha-
da. É tempo de ouvir a alma.

O receio de receber críticas se 
acentua quando acreditamos 
pouco nos nossos projetos. É 
tempo de se manter positivo e de 
colocar os pensamentos em or-
dem para conseguir desenvolver 
seus planos em paz.

Se você souber perceber as 
novidades que chegam agora 
como oportunidades para que 
boas mudanças e realizações 
possam ocorrer, certamente 
aproveitará mais esse ciclo. É 
tempo de curtir a fase próspera.

Ao percebermos que as vonta-
des dos que estão ao nosso lado 
são tão legítimas e importantes 
quanto as nossas, deixamos 
de lado embates desnecessá-
rios. É tempo de promover bons 
acordos dentro das relações.

Divulgação

Volta Redonda – RJ – Com o aumento do número de internados 
e a suspensão do atendimento do hospital regional, o prefeito 
Samuca Silva determinou o fechamento de todos os estabeleci-
mentos por 7 dias, a partir desta sexta-feira (26). A medida ge-
rou indignação da população que afirma está fazendo sua parte 
denunciando irregularidades. “Prefeitura tinha que ter capacida-
de para fiscalizar e punir as aglomerações em bares, quadras e 
festinhas em casa. Agora o comerciante pagar por essa incapa-
cidade da prefeitura. Está de brincadeira, né? Eu posso afirmar: 
fiz várias denúncias com vários vídeos e ninguém compareceu 
para resolver as aglomerações nas quadras e festinha nas resi-
dências”, frisou Michelle Oliveira. “Dentro de casa cada um cuida 
da sua vida. A prefeitura não pode interferir na casa de ninguém. 
Agora, fechar o comércio de novo é sacanagem né. Tá achando 
que os pequenos e médios empreendimentos têm grana para 
ficar nesse abre e fecha?”, questiona Leonardo Torres.

São Pedro da Aldeia – RJ – Apesar do bairro Re-
canto das Orquídeas ter recebido um mutirão de ser-
viços, moradores cobram que o governo municipal 
realize a pavimentação da localidade. “Sr Prefeito, 
precisa-se de asfalto, meu camarada. Para de que-
rer tapar buraco. A cidade está horrível com sua má 
administração, sua e de seus antecessores”, disse 
Marcos Pacheco. 

Fiscalização Capacidade

Asfalto
Cabo Frio – RJ -  Moradores cobram da Prefeitura uma fis-
calização em restaurantes e bares. “Essa flexibilização to-
talmente errada, as pessoas estão em bares e restaurantes 
como se não houvesse vírus. A coisa que queria é voltar as 
minhas atividades na academia, mas não poderei por conta 
dessas pessoas irresponsáveis que vão se divertir”, lamenta 
Grazielle Carvalho. A cabo-friense Eva Borges pede aten-
ção do Poder Público ao loteamento Nova Cabo Frio. “Eu 
gostaria de pedir a prefeitura que desse uma atenção ao lo-
teamento Nova Cabo Frio aqui depois do jardim esperança. 
Estamos abandonados! A gente pede a máquina para limpar 
as ruas, a máquina vem e aqui tem um pessoal que se diz 
presidente da associação de moradores que manda limpar 
só onde lhe interessa. Então queria que uma pessoa séria 
viesse ver a nossa situação sem esse povo por perto e resol-
vesse nossos problemas que são muito”, disse.

CIDADÃO

Sopa de legumes com macarrão
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Após Portugal, Confederação de Judô 
estuda seguir os treinos no Brasil

A Confederação Brasilei-
ra de Judô (CBJ) já estuda 
cenários para prosseguir no 
Brasil, com os treinos que 
terão início em Portugal. A 
partir de julho, um grupo de 
atletas que disputam vaga 
olímpica nos Jogos de Tó-
quio (Japão) começará a trei-
nar do outro lado do Oceano 
Atlântico. A cidade portugue-
sa de Rio Maior será a pri-
meira parada da delegação 
brasileira, que permanecerá 
cerca de dois meses trei-
nando em território lusitano, 
na Europa. O grupo com 28 
judocas faz parte de um pro-
jeto do Comitê Olímpico do 
Brasil (COB) para viabilizar a 
preparação para a Olimpía-
da. Os treinos presenciais no 
Brasil foram suspensos há 
pelo menos três meses em 
decorrência da pandemia do 
novo coronavírus (covid-19).

“Há um projeto para os 
atletas terem uma sequên-
cia até que o calendário in-
ternacional seja confirmado 
e eles estejam prontos para 
competir”, afirma à Agên-
cia Brasil o gestor de Alto 
Rendimento da CBJ, Ney 
Wilson. “A ideia é que pos-
samos montar uma estrutu-
ra a esses atletas e alguns 
outros que possamos con-
vocar, obedecendo proto-
colos de testagem e tudo, 
e que a gente os leve para 
algum local e dê continuida-
de. É difícil falar hoje [sobre 
datas e locais] pensando em 
setembro. Não sabemos em 
qual cenário estará o Brasil. 
Há regiões achatando a cur-
va de contaminação e outras 
em ascensão”, completa.

A expectativa é que a 

Por hora, a única compe-
tição com data assegurada 
é a Olimpíada de Tóquio, no 
ano que vem. As disputas do 
judô estão previstas para 24 
a 30 de julho. Se os Jogos 
fossem disputados na terça- 
feira (23), o Brasil teria qua-
lificados nas 14 categorias, 
mas com a incerteza sobre 
a presença ou não da ca-
rioca Rafaela Silva. A atual 
campeã olímpica aparece 
na zona de classificação da 
categoria até 57 quilos, mas 
ainda cumpre punição por 
doping e, no momento, não 
poderia competir no Japão. 
Ela recorreu à Corte Arbitral 
do Esporte (CAS, sigla em 
inglês) e aguarda julgamen-
to. Em entrevista anterior à 
Agência Brasil, Wilson dis-
se acreditar na redução da 
pena de dois anos.

Para o dirigente, a mu-
dança dos Jogos para 2021 
foi positiva à seleção brasi-
leira, de forma geral. “Temos 
um processo de renovação 
bem acentuado na equipe 
masculina, onde parte dos 
atletas não possui expe-
riência olímpica, e um ano 
[a mais] permite um ama-
durecimento grande, desde 
que tenhamos condição de 
retornar [aos treinos]. Acho 
que, em um ano, consegui-
mos classificar a categoria 
até 73 quilos (masculina) 
sem depender de uma cota 
continental, e colocar atle-
tas entre os cabeças de 
chave na Olimpíada. Cla-
ro, há atletas que estavam 
chegando muito próximo do 
ideal e tiveram que se re-
planejar, mas nada que não 
tome rumo”, conclui.

delegação brasileira chegue 
em Portugal entre 9 e 15 de 
julho e permaneça no país 
até 23 de agosto. A primei-
ra parada será na cidade de 
Rio Maior, onde se encontra 
o principal centro de treina-
mento olímpico português. 
Em seguida, a equipe irá a 
Coimbra para trabalhar junto 
da seleção lusitana de judô.

“Faremos testes antes da 
viagem. Não só o de sorolo-
gia, para ver se há produção 
de anticorpos, mas, perto 
do embarque, faremos o de 
PCR (que detecta a presen-
ça do vírus). Além de outros 
exames, como eletrocardio-

grama e de d-dímero [ca-
paz de identificar trombose]. 
Chegando lá, vamos direto 
ao laboratório, realizaremos 
novos testes, e os resulta-
dos saem em até 72 horas. 
Nesse período, não haverá 
treino em conjunto e as re-
feições serão no quarto. É 
um protocolo bem rigoroso. 
Passadas as 72 horas, não 
tendo contaminação, come-
çamos a trabalhar, obede-
cendo protocolos, com três 
subgrupos no masculino e 
três no feminino. Gradativa-
mente, a gente juntará esses 
grupos”, detalha Wilson.

O longo tempo de inativi-

dade dos convocados, devi-
do às restrições para ativida-
des impostas pela pandemia, 
preocupa o dirigente da CBJ 
quanto às lesões. “O atleta 
pode até estar condicionado 
fisicamente, mas entre o que 
ele pensa e consegue exe-
cutar, a memória motora é 
menor, porque ele não está 
mais fazendo o trabalho es-
pecífico do judô. A ideia de ir 
a Portugal é botá-los o maior 
tempo possível com a mão 
no quimono, mas entende-
mos que as primeiras sema-
nas serão de readaptação e 
prudência”, explica.

Ainda não há previsão 

de quando as competições 
internacionais de judô se-
rão retomadas. Em nota, o 
presidente da Federação 
Internacional da modalidade 
(IJF, sigla em inglês), Marius 
Vizer, diz que o plano é reco-
meçar o circuito mundial em 
setembro, mas, reconhece 
que o impacto da covid-19 
“está fora do controle” da en-
tidade. Se a previsão da IJF 
se confirmar, o primeiro tor-
neio - conforme o calendário 
- será o Grand Prix de Za-
greb (Croácia), entre 18 e 20 
de setembro. O cronograma 
prevê ainda o Grand Slam 
de Brasília, em outubro.

Após a retomada do 
Campeonato Carioca na úl-
tima semana, o elenco do 
Bangu se reapresentou na 
terça-feira (23) em Moça Bo-
nita, visando a partida contra 
a Cabofriense, pela última 
rodada da fase classificató-
ria da Taça Rio. Seguindo as 
diretrizes traçadas pelo pro-
tocolo “Jogo Seguro”, elabo-
rado pela FERJ em conjunto 
com os médicos dos clubes 
da Série A, todos os atletas 
passaram por mais uma tes-
tagem de Covid-19.

Esta foi a sexta testa-
gem feita pelo Bangu. Assim 
como nas anteriores, os re-
sultados foram negativos e 
todos seguem aptos para os 
treinamentos e jogos. O mé-
todo da testagem foi o PCR. 
Após o cumprimento do pro-
tocolo, os atletas realizaram 
treino regenerativo sob o co-
mando do preparador físico 
Fabrício Abreu.

Estádio Moça Bonita 
é liberado para jogos
Ainda na terça (23), o 

Bangu recebeu a visita da 
Vigilância Sanitária que fis-
calizou as dependências do 

Estádio Moça Bonita. Os 
profissionais da Prefeitura 
do Rio de Janeiro aprovaram 
sem ressalvas o local para 
a realização de partidas do 

Campeonato Carioca.
O Bangu volta a campo 

no dia 1º de julho, em horá-
rio a ser definido, em Moça 
Bonita, contra a Cabofrien-

se. O Alvirrubro tem quatro 
pontos e ocupa a quinta co-
locação da Taça Rio, ainda 
com chances matemáticas 
de avançar de fase.

Murilo Cunha é 
destaque em torneio 

virtual de nado artístico
Murilo Cunha, atleta do Clube Paineiras do Morumbi, 

em São Paulo, foi o grande nome do Brasil na primei-
ra edição do Campeonato Online de Nado Artístico da 
UANA (União Americana de Natação) disputado no últi-
mo fim de semana.

O jovem da categoria juvenil competiu na garagem da 
casa dele na capital paulista.

“Foi uma competição completamente diferente. Den-
tro da piscina, a gente sente mais o que vai fazer. Tem 
aquela angústia para saber se vai dar certo. Nesse tor-
neio não teve aquela vibração, a emoção do momento. 
Acabou sendo mais uma competição de movimentos, 
que tivemos que fazer em maior quantidade e com uma 
maior precisão”, disse à Agência Brasil o Murilo Cunha, 
de 14 anos.

Murilo foi campeão no leg kick, onde os atletas ficam 
em posição de agachamento e “chutam” na altura das 
mãos. “É um momento de preparação física na verda-
de. Consiste em você se posicionar como se estivesse 
sentado em uma cadeira imaginária. E, com os braços 
esticados na horizontal, você deve ficar chutando as suas 
mãos a maior quantidade de vezes que conseguir e com 
a maior qualidade possível. Esses são os critérios para a 
nota”, informou o atleta.

A medalha de prata veio na prova de flexão. “É basi-
camente você ficar na posição de prancha com as mãos 
no chão. Depois você vira e fica com a barriga para cima 
como se fosse uma prancha invertida. E a ideia é ir fa-
zendo esses movimentos alternados a maior quantidade 
de vezes e com a maior qualidade possível. Os grandes 
diferenciais nesse exercício são a postura do quadril e 
procurar ter sempre a ponta de pé. Isso não pode faltar 
no nado artístico”.  

Além do Murilo, o Brasil participou com outros nove 
atletas nas divisões de exercícios e de idade criadas pela 
União Americana de Natação. De acordo com a UANA, 
180 atletas, de 19 países, participaram da competição.


