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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!”

Ascom Cabo Frio

Ascom Araruama

DivulgaçãoDivulgação

  Rio de Janeiro, Sexta-feira, 26 de Junho de 2020

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (GAECC/MPRJ), deflagrou na quinta-feira (25) a 
‘Operação Pagão’, para cumprir sete mandados de prisão e 14 de busca e apreensão expedidos contra 12 denunciados por organização criminosa, peculato e lavagem de dinheiro. 
Os denunciados são integrantes da organização social de saúde Instituto dos Lagos Rio e são acusados de desviar mais de R$ 9.1 milhões dos cofres públicos estaduais. Pág. 4

A operação tráfico sobre rodas que tem como objetivo destruir a logística do tráfico montada 
em Arraial do Cabo apreendeu nove motocicletas durante ação realizada na quarta-feira, 24. O 
trabalho foi feito pela 132ª (Arraial do Cabo), em conjunto com a Polícia Militar da região. Pág. 4

Polícias Civil e Militar fazem
operação conjunta contra o 
tráfico em Arraial do Cabo

A preocupação e o zelo com a saúde dos moradores são características da gestão da 
prefeita de Araruama, na Região dos Lagos, Livia de Chiquinho. Os investimentos nesse 
setor têm demonstrado isso, tanto que mais uma obra será entregue à população. É a Po-
liclínica do bairro Areal, que será inaugurada na próxima segunda-feira (29). Pág.5

A Prefeitura do Rio das Ostras, por meio da Secretaria Municipal de Transportes Públi-
cos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana, continua fiscalizando os veículos que operam no 
transporte público de passageiros entre as diversas localidades do Município, sempre com o 
objetivo de reduzir a velocidade de propagação do Coronavírus na Cidade. Pág. 6

A equipe da Comissão Especial de Fiscalização e Demolição realizou operação na quarta- 
feira (24), nos dois distritos de Cabo Frio, em averiguação à denúncias anônimas sobre par-
celamento irregular do solo e ocupações de áreas públicas e proteção ambiental. Os agentes 
atuaram em imóveis no bairro do Foguete, na Ogiva e na Avenida Beira Mar, em Tamoios, em 
resposta a procedimentos junto ao Ministério Público Federal. Pág. 5

Flagrante em Cabo Frio

O presidente da Câmara de 
Paraty, vereador Valceni Sani-
ca, tem recebido diversos agra-
decimentos da população 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 últi-

ma terça-feira (23). A iniciativa 
recebeu elogios dos morado-
res. “Bom primeiramente quero 
agradecer a Deus, ao secretário 
de obras Carlinhos, ao vereador 
Valceni Sanica e ao prefeito Lu-
ciano Vidal. Sempre atendendo 
a comunidade”, disse um mora-
dor. Nesta semana, o vereador 
apresentou um Projeto de Lei nº 

026/2020, que dispõe da deno-
minação de logradouro público 
no bairro Caboré. Sanica tam-
bém solicitou a construção de 
um ponto de ônibus na comuni-
dade de Laranjeiras/Vila Orató-
rio, localizado na Rua Projetada 
em frente à ponte que dá acesso 
ao trailer Petruco’s Lanches, por 
meio da indicação nº206/2020. 

TM  _  Ed  1937 - R.indd   1 25/06/2020   16:56:29



Tribuna dos Municípios2 - Cidades Sexta-feira, 26 de Junho de 2020

O Franco Grafica e Editora Ltda - ME
CNPJ nº 26.753.088/0001-06  
Insc. Munic. 1/0038107  //  Insc. Estadual 87.295.559
Presidente: Aloisio Santiago Monteiro
Editoração e impressão: O Franco Grafica e Editora Ltda - ME
Periodicidade: Diário    ///         Tiragem: 20.000
Redação: Endereço: Rua Casimiro de Abreu, 189
Centro, Cabo Frio - RJ, CEP: 28905-360 
E-mail: tribunadosmunicipios@gmail.com
Comercial:  (22) 99244-3212  / Telefone (22) 2645-2912 

Circulação

Fundado em 26/02/91
Região Metropolitana
Belford Roxo; Duque de Caxias; Guapimirim;  
Itaboraí; Itaguaí; Japeri; Magé; Mesquita; Nilópo-
lis; Niterói; Nova Iguaçu; Paracambi; Queimados; 
São Gonçalo; São João de Meriti; Seropédi-
ca;Tanguá e Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro (Alerj).

Norte e Noroeste Fluminense
Aperibé; Bom Jesus do Itabapoana; Cam-
buci; Italva; Itaocara; Itaperuna; Laje do 
Muriaé; Miracema; Natividade; Porciúncu-
la; Santo Antônio de Pádua; São José de 
Ubá; Varre-Sai; Campos dos Goytacazes; 
Carapebus; Cardoso Moreira; Conceição 
de Macabu; Macaé Quissamã; São Fidélis; 
São Francisco de Itabapoana e São João 
da Barra. 

EXPEDIENTE

Região dos Lagos
Araruama; Armação dos Búzios; Arraial do 
Cabo; Cabo Frio; Cachoeiras de Macacu; 
Casimiro de Abreu; Iguaba Grande; Maricá; 
Rio Bonito; Rio das Ostras; São Pedro da 
Aldeia; Saquarema e Silva Jardim.  

Médio Paraíba
Barra do Piraí; Barra Mansa; Itatiaia; Pinheiral; Pi-
raí; Porto Real; Quatis;  Resende; Rio Claro; Rio 
das Flores; Valença e Volta Redonda.  

Região Centro-Sul Fluminense
Areal; Comendador Levy Gasparian; Engen-
heiro Paulo de Frontin; Mendes; Miguel Perei-
ra; Paraíba do Sul; Paty do Alferes; Sapucaia; 
Três Rios; Vassouras; Angra dos Reis; Man-
garatiba e Paraty. 

Divulgação

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

PROCESSO 2565/2020
VANDERCI LESSA DE PAULA, CPF 003.493.007-80 torna público que 
REQUEREU E RECEBEU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, em 22/06/2020 a  LICENÇA AM-
BIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) para o imóvel localizado no lote 09 quadra 
C do Loteamento Boa Vista situado em  Iguaba Grande  - RJ.

Foi determinado cumprimento das exigências contidas nas normas e Ins-
truções de Licenciamento da SEMMA.

PROCESSO 2068/2020
JOÃO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES, CPF 129.673.607-59, torna 
público que REQUEREU E RECEBEU da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente da Prefeitura Municipal de Iguaba Grande, em 24/06/2020 a 
CERTIDÃO AMBIENTAL (CA) para o imóvel localizado sito na Rua dos 
Oitis, lote 05 da quadra 07 do Lot. Campo e Mar situado em Iguaba Gran-
de  - RJ.
Foi determinado cumprimento das exigências contidas nas normas e Ins-
truções de Licenciamento da SEMMA.

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   

      

Entidade se pronun-
ciou contra decreto que 

obriga estabelecimentos 
a realizarem testes de Co-

vid-19 em funcionários

A Associação Comercial, 
Industrial e Turística de Cabo 
Frio (ACIA) emitiu uma nota 
de repúdio contra o decreto 
municipal nº 6.278, publica-
do na última segunda-feira 
(22), que obriga estabeleci-
mentos comerciais a realizar 
testes rápidos de Covid-19 
em seus funcionários. 

De acordo com a nota de 
repúdio, assinada pela presi-
dente da ACIA, Patrícia Car-
dinot, a realização dos testes 
é de responsabilidade do mu-
nicípio e do governo do Esta-
do. A entidade esclarece que 
o setor ainda sofre os efeitos 
econômicos da pandemia, 
mas que seguem a risca to-
das as recomendações de 
prevenção da Organização 
Mundial de Saúde (OMS).

“A ACIA entende que a 
realização desses exames 
é de responsabilidade do 
poder público (município de 
Cabo Frio e do governo do 
Estado). Os empresários, 
em geral, já gastaram mais 
do que podiam e estão se-
guindo todas as regras im-
postas pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). É 

ACIA publica nota de repúdio 
contra prefeito de Cabo Frio

um absurdo que o prefeito 
passe uma responsabilidade 
do governo aos empresários 
que mal estão conseguindo 
recuperar os prejuízos cau-
sados pela pandemia e ain-
da manterem seus estabele-
cimentos abertos”, diz trecho 
da nota.

O prefeito Dr. Adriano 
Moreno justifica que a me-
dida se tornou necessária 
devido ao aumento de casos 
confirmados no município. 
Segundo balanço feito pela 
Prefeitura, a cidade regis-
trou um aumento de 40,3% 

de casos confirmados nos 
últimos 15 dias. 

Na nota, a entidade ain-
da ressalta que vai “até o fim 
para que esse decreto seja 
alterado e essa obrigação 
não seja imposta aos comer-
ciantes”.

“Seguimos nossos deve-
res, mas exigimos nossos 
direitos. Se a empresa pu-
der fazer os testes, ótimo; 
até mesmo por esses testes 
rápidos não serem o cami-
nho da solução, mas sim, 
a estruturação da saúde 
num todo para superarmos 

a covid-19. Mas, a imposi-
ção pelo governo, chega a 
ser inaceitável com os nos-
sos empresários. Muitas 
empresas não estão tendo 
como pagar seus alugueis, 
colaboradores e outras res-
ponsabilidades. Todas es-
tão seguindo os decretos e 
usando as EPIs, álcool em 
gel, utilizando e oferecendo 
máscaras, orientados pela 
OMS. Não podemos pagar 
pela falta de estrutura na 
saúde do Estado do Rio, do 
Brasil e de Cabo Frio”, fri-
sou.

Câmara de 
Paraty aprova 

programa 
Recomeçar
A Câmara Municipal de Paraty, 

na Costa Verde do Rio, aprovou 
na quarta-feira (24), em regime 
de urgência, o Projeto de Lei nº 
027/2020, que institui o progra-
ma Recomeçar, que vai oferecer 
crédito fácil para os pequenos e 
microempreendedores da área de 
comércio e de turismo. 

De acordo com a Prefeitura, 
o Recomeçar vai oferecer linhas 
de crédito de até R$ 4.000 para os 
microempreendedores individuais 
(MEIs) e de até R$ 20 mil para as mi-
croempresas, com juro zero, carência 
de oito meses para pagar e parcela-
mento em até 40 vezes. A Prefeitura 
vai destinar R$ 10.289.982,31 ao 
Recomeçar, em recursos próprios 
do município, oriundos do superávit 
financeiro de 2019. 

A Prefeitura informou ainda que 
realizará o chamamento público da 
instituição financeira que irá operar 
o programa em conjunto com o Exe-
cutivo. Em seguida, será disponibili-
zado o site para que os empreende-
dores interessados no crédito fácil 
possam solicitar o empréstimo. 

O Recomeçar integra a terceira 
etapa das medidas de apoio à po-
pulação paratiense adotadas pela 
Prefeitura de Paraty para o enfren-
tamento da pandemia de Covid-19. 
O primeiro passo foi o reforço na 
estrutura de saúde e o segundo, a 
rede de segurança alimentar cria-
da pela Prefeitura.

O Prefeito de Armação 
dos Búzios, na Região dos 
Lagos, André Granado visi-
tou na quinta-feira (25) as 
obras da escada da Praia 
Brava e dos Postos da Guar-
da-Vida, das Praias Brava e 
Ferradura. Participaram da 
visita, o Secretário de Meio 
Ambiente e Pesca, Duda 
Tedesco, e o Coordenador 
da Guarda-Vidas, Charles 
Marins.

Prefeito de Búzios visita obras pela cidade

Iguaba ultrapassa meta do Bolsa
Família e atende a quase 2 mil famílias
Estimativa é calculada com base nos dados mais atuais do Censo Demográfico

Levantamento divulgado 
hoje pela Secretaria de As-
sistência Social, Trabalho e 
Renda revela que no mês de 
maio o município de Iguaba 
Grande ultrapassou a meta 
na cobertura do benefício do 
Programa Bolsa Família: fo-
ram 1.897 famílias atendidas 
pelo Programa, o que signifi-
ca 123% de beneficiários. A 
estimativa é calculada com 
base nos dados mais atuais 
do censo demográfico reali-
zado pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

O Bolsa Família é um 
programa federal de trans-
ferência direta de renda, 

direcionado às famílias em 
situação de pobreza e de 
extrema pobreza. A ideia 
é garantir a essas famílias 
o direito à alimentação e 
também o acesso à edu-
cação e saúde. Em Iguaba 
Grande esses cadastros 
são feitos por meio da Se-
cretaria Municipal de As-
sistência Social, Trabalho 
e Renda, que está atuan-
do efetivamente para al-
cançar o maior número de 
famílias de baixa renda da 
cidade. 

De acordo com a se-
cretária Claudia de Souza, 
“esse resultado é muito im-
portante, ainda mais nesse 

momento em que estamos 
vivendo com o novo coro-
navírus”. O cadastro e re-
novação de cadastro estão 
temporariamente suspen-
sos devido à pandemia do 
Covid-19. As famílias que 
já recebem o benefício pas-
saram a receber o auxílio 
emergencial do Governo 
Federal.

O programa oferece cin-
co tipos de benefícios: bási-
co; variável; variável jovem; 
superação de extrema po-
breza; e o abono natalino. 
Os valores variam entre R$ 
41 e R$ 205 e dependem da 
quantidade de pessoas ca-
dastradas por cada família. 
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(Rua atrás das Casas Bahia - Largo Santo Antônio)
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Ação conjunta de órgãos da Prefeitura de 
Rio das Ostras retira banhistas de praias

Apesar das recomenda-
ções dos órgãos de Saúde e 
dos Decretos Municipais que 
orientam a população a não 
frequentar as praias neste 
momento de pandemia, mui-
tas pessoas preferiram igno-
rar as medidas de preven-
ção em Rio das Ostras e, no 
último fim de semana, foram 
aproveitar o dia de sol como 
se a onda do coronavírus ti-
vesse acabado.

Em uma ação conjun-
ta, a Guarda Civil Municipal 
com agentes do Grupamen-
to de Operações Especiais 
– GOE e do Departamento 
de Trânsito, juntamente com 
a Coordenadoria de Fiscali-
zação e Postura – Comfis, 
e ainda com o apoio de po-
liciais do Programa Estadual 
de Integração na Seguran-
ça – Proeis e de agentes do 
Centro de Defesa Ambiental, 
orientou banhistas que es-
tavam em diferentes praias 
do Município a voltar para as 
suas residências.

A fiscalização aconteceu 

Praias – Em março, 23 fai-
xas de alerta e conscienti-
zação foram instaladas em 
praias e pontos turísticos 
do Município. Essa foi mais 
uma medida de tentar com-
bater a frequência inade-
quada da população nestes 
locais.

O Secretário de Seguran-
ça Pública, Sérgio Lorenzi, 
relata que a operação foi 
necessária para evitar a dis-
seminação incontrolável do 
vírus na Cidade. “A Adminis-
tração Municipal tem tomado 
todas as medidas para que 
o Município tenha cada vez 
menos casos de Covid-19. 
Mas, para que isso ocorra 
é imprescindível à colabo-
ração da população. Sem o 
apoio de todos não conse-
guiremos alcançar êxito nas 
ações em conter o aumento 
de pessoas infectadas”, con-
tou.

As operações continua-
rão acontecendo para que 
o Município consiga deter a 
propagação do vírus.

nos seguintes locais: Praia 
da Tartaruga, Praia do Cen-
tro, Boca da Barra, Praia da 
Joana, Remanso, Praia de 
Costazul, Lagoa do Iriry e 

Praia de Itapebussus. Além 
dos agentes que iam até a 
areia e solicitavam a popu-
lação que retornassem para 
as suas casas, um carro de 

som informava a existência 
do Decreto que suspendeu 
a utilização das praias, rios 
e lagoas. A mensagem ainda 
alerta para o descumprimen-

to do Decreto, previsto no 
Código Penal, no artigo 268, 
que prevê detenção de até 
um ano e multa.

Faixas de alerta nas 

A Secretaria de Meio Am-
biente, Agricultura e Pesca, 
em parceria com a Escola 
Municipal Agrícola Carlos 
Maurício Franco, endereçou 
uma carta aos produtores ru-

rais de Rio das Ostras dando 
orientações sobre cuidados 
com os alimentos durante 
a pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

Na carta, a Secretaria e a 

escola reforçam a importân-
cia da alimentação saudável 
por meio de frutas, hortali-
ças e legumes. Valorizando 
o trabalho de agricultura fa-
miliar, orientam que esses 

alimentos devem ser prefe-
rencialmente orgânicos ou 
minimamente processados. 
Indicam, ainda, o consumo 
dos produtos da estação.

A comunicação direcio-

nada aos produtores rurais 
destaca a importância de 
frutas, legumes e hortaliças 
apresentarem boas condi-
ções de aparência, cor, au-
sência de fungos e partes 
estragadas, além de não te-
rem alterações de cheiro ou 
de consistência.

HIGIENIZAÇÃO DOS 
ALIMENTOS – Orientações 
sobre a higienização dos 
alimentos também estão re-
unidas na carta. Para as fo-
lhagens (hortaliças), indicam 
lavar com água corrente em 
abundância e com solução 
de hipoclorito diluída (cloro). 
No caso das folhagens so-
brepostas (repolho, acelga 
e outros), a sugestão é des-
cartar as folhas mais exter-
nas e lavar as demais depois 
de cortadas para garantir 
melhor resultado da higieni-
zação.

No momento de higieni-
zar frutas e legumes, a dica 
é usar uma escovinha espe-
cífica para alimentos, água 
corrente e, em seguida, co-
locar de molho entre 10 e 
15 minutos numa bacia com 

uma colher de sopa de água 
sanitária diluída em 1 litro de 
água limpa. Frutas de cas-
ca mais sensível (morango, 
uva, banana, entre outras) 
devem ser lavadas apenas 
com água limpa e sabão. Já 
os ovos, depois de retirados 
da embalagem comercial 
e transferidos para a gela-
deira, precisam ser lavados 
com água corrente somente 
antes do consumo.

LIMPEZA DA COZINHA 
– A higienização da cozinha 
tem que ser feita frequente-
mente com água e sabão. 
Para pias e bancadas, é 
sugerido o uso de uma bu-
chinha específica somente 
para esse fim, destacando 
também a importância da 
higienização periódica das 
louças e utensílios. A carta 
se conclui com a lembrança 
de que os animais domés-
ticos, embora não sejam 
acometidos pelo Covid-19, 
podem ser vetores e car-
regar o vírus nos pelos, 
penas e até nas patas, por 
isso devem ter a higiene re-
forçada. 

Em Rio das Ostras a vo-
tação para o Planejamento 
e Orçamento Participativo 
(POP) continua até o dia 15 
de julho, de forma online, 
pelo endereço eletrônico 
www.riodasostras.rj.gov.br/
poponline.

Os moradores da Cida-
de poderão votar as suas 
prioridades em investimen-
tos dos recursos públicos 
para o Município. Mas aten-
ção: cada CPF (Cadastro 
de Pessoa Física) poderá 
votar uma única vez e não 
ficará vinculado ao voto. A 
votação também poderá 
ser realizada pelo celular.

Devido à pandemia do 
coronavírus, foram sus-
pensos os encontros pre-
senciais nos 15 setores 
geográficos Conselho Mu-

nicipal de Planejamento e 
Orçamento Participativo – 
CMPOP.

Nestes encontros, os 

membros do CMPOP de Rio 
das Ostras discutiam e apre-
sentavam, presencialmen-
te, propostas e sugestões 

visando os investimentos e 
a aplicação de recursos pú-
blicos realizados pela Admi-
nistração Municipal.
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Com a gente

você viaja 

em boa 

Companhia

Operação Pagão mira desvios de 
mais de R$ 9 milhões na Saúde do RJ

O Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro 
(MPRJ), por meio do Grupo 
de Atuação Especializada 
no Combate à Corrupção 
(GAECC/MPRJ), deflagrou 
na quinta-feira (25) a ‘Ope-
ração Pagão’, para cumprir 
sete mandados de prisão e 
14 de busca e apreensão 
expedidos contra 12 de-
nunciados por organização 
criminosa, peculato e la-
vagem de dinheiro. Os de-
nunciados são integrantes 
da organização social de 
saúde Instituto dos Lagos 
Rio e são acusados de des-
viar mais de R$ 9.1 milhões 
dos cofres públicos esta-
duais. A ação conta com o 
apoio da Coordenadoria de 
Segurança e Inteligência 
(CSI/MPRJ) e do Ministério 
Público de São Paulo, por 
meio do GAECO paulista. 
No Rio, os mandados foram 
cumpridos na Capital, Pe-
trópolis e Itaboraí. Em São 
Paulo, na Capital e em Ba-

gamento de valores super-
faturados em favor de so-
ciedades empresárias, sob 
o pretexto da aquisição de 
produtos ou terceirização 
de serviços necessários 
ao atendimento das UPAs 
e Hospitais administrados 
pelo Instituto Lagos Rio. A 
ação narra que as contrata-
ções de serviços e as aqui-
sições eram direcionadas 
para empresas pré-selecio-
nadas, controladas ou pre-
viamente ajustadas para o 
esquema.

Depois que o pagamento 
superfaturado era realiza-
do, o repasse dos valores 
excedentes era feito aos 
dirigentes da organização 
criminosa ou para terceiros 
indicados por eles. Segundo 
o GAECC/MPRJ, o repasse 
ocorria com dinheiro em es-
pécie, sacados “na boca do 
caixa”, de modo a ocultar a 
verdadeira destinação dos 
recursos públicos desviados 
ou ainda utilizando empre-

sas “de fachada”.
Ainda de acordo com 

a ação, Juracy Batista de 
Souza Filho ocupou papel 
central no esquema de des-
vio de recursos públicos, 
dirigindo e coordenando a 
atividade dos demais. Tam-
bém foram denunciados 
seus filhos Fabio Figuei-
redo Andrade de Souza e 
Fernanda Andrade de Sou-
za Risden, seu cunhado 
José Marcus Antunes de 
Andrade, bem como os ex- 
dirigentes Sildiney Gomes 
Costa, José Carlos Jorge 
Lima Buechem, Hugo Mos-
ca Filho. Os empresários 
apontados como integran-
tes do esquema são  Renê 
Borges Guimarães, José 
Antonio Sabino Júnior, José 
Pedro Mota De Sousa Fer-
reira, José Antônio Carauta 
de Souza Filho e Gustavo 
de Carvalho Meres. A de-
núncia foi recebida pelo Juí-
zo da 35ª Vara Criminal da 
Capital.

rueri.
Segundo a denúncia, 

o Instituto dos Lagos Rio 
teve empenhados em seu 
favor R$ 649 milhões entre 
os anos de 2012 e 2019, 
para a gestão de unidades 

de saúde do Estado do Rio 
de Janeiro, tendo compro-
vadamente desviado parte 
substancial dos valores. A 
denúncia demonstra, ainda, 
que a organização social 
sequer dispunha de aptidão 

para assinar contratos de 
gestão com o Estado, mas 
forjou sua capacitação téc-
nica graças a obtenção de 
atestados técnicos falsos.

O desvio de dinheiro 
público se dava com o pa-

A força-tarefa da Lava Jato 
realizou na quinta-feira (25), a 
Operação Fiat Lux, que mira envol-
vidos em contratos fraudulentos e 
pagamentos de propina na Eletro-
nuclear. Segundo a Polícia Federal 
(PF), a ação cumpre 12 mandados 
de prisão temporária e 17 de busca 
e apreensão sendo cumpridos no 
Rio de Janeiro, São Paulo e Bra-
sília, expedidos pelo juiz Marcelo 
Bretas da 7ª Vara Federal do Rio 
de Janeiro.

Um dos alvos dos mandados 
de prisão, é Silas Rondeau (MDB), 
que foi ministro de Minas e Energia 
de 2005 e 2007, durante o governo 
do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. O ex-deputado federal 
Aníbal Ferreira Gomes (DEM-CE) 
também é procurado.

A Operação Fiat Lux [segundo 
a PF uma expressão latina que 
pode ser traduzida por faça-se luz 
ou que haja luz] é desdobramento 
das operações Radioatividade, Pri-
pyat, Irmandade e Descontamina-
ção, que apuram desvios de recur-
sos em contratos da Eletronuclear 
no âmbito da Lava Jato. 

A Lava Jato pediu também o 
sequestro dos bens dos envolvidos 
e de suas empresas pelos danos 
materiais e morais causados no 
valor de R$ 207,8 milhões.

Delações
De acordo com o MPF, as in-

vestigações que levaram à Fiat 
Lux tiveram como base as infor-
mações de delações premiadas de 
empresários presos na Operação 
Blackout, 38ª fase da Lava Jato, 
por ordem do ex-juiz Sergio Moro, 
à época na 13ª Vara Federal de 
Curitiba realizada em 2017. Com 
isso, foi elucidado o pagamento de 
vantagens indevidas em, pelo me-
nos, seis contratos firmados pela 
Eletronuclear.

 Em depoimento prestado em 
2017, Jorge Luz revelou ter inter-
mediado R$ 11,5 milhões em pro-
pinas a parlamentares do MDB. 
No mesmo ano, apresentou uma 
planilha com nomes de supostos 
beneficiários de parte dos repas-
ses que fez por meio do uso de 
offshores no exterior.

 “Os recursos eram desviados 
por meio de subcontratação fictícia 
de empresas de serviços e offsho-
res, que por sua vez distribuíam 
os valores entre os investigados”, 
informou o MPF.

Ainda conforme o MPF, a exi-
gência de propina teve início logo 
após a posse de Othon Pinheiro na 
presidência da Eletronuclear como 
contrapartida à celebração de no-
vos contratos e ao pagamento de 
valores em aberto de contratos 

que se encontravam em vigor. O 
esquema se estendeu para fora do 
país com empresas sediadas no 
Canadá, na França e Dinamarca. 
Por isso, o órgão pediu a coope-
ração internacional e vai comparti-
lhar o material da investigação com 
o Ministério Público destes países.

Foram identificados US$ 418 
mil remetidos aos senadores Re-
nan Calheiros (MDB-AL) e Jader 
Barbalho (MDB-PA), além de Silas 
Rondeau e Aníbal Gomes.

Empreiteiras
O MPF informou que o des-

membramento da denúncia 
oferecida a partir da operação 
Radioatividade trouxe parte das 
investigações da Lava Jato para 
o Rio de Janeiro. Na etapa, foram 
apurados os envolvimentos em 
prática ilícitas, de, pelo menos, 
duas grandes empreiteiras, a An-
drade Gutierrez e a Engevix, que 
ocorreriam em decorrência da exe-
cução de contratos e de aditivos 
celebrados com a Eletronuclear 
para a construção da usina de An-
gra 3.

A Operação Prypiat, que foi de-
flagrada pela força-tarefa da Lava 
Jato no Rio de Janeiro, aprofundou 
as investigações sobre os contra-
tos com a Flexsystem Engenharia, 
Flexsystem Sistemas e VW Refri-
geração. A Operação Irmandade 
focou no núcleo financeiro opera-
cional do esquema. A colaboração 
de executivos da Andrade Gutier-
rez ajudaram a demonstrar a forma 
de geração do caixa 2 da empresa 
para realização dos pagamentos 

de propina em espécie para funcio-
nários da Eletronuclear.

Na avaliação do MPF, esse 
esquema de lavagem de dinhei-
ro era similar ao investigado pela 
Operação Fiat Lux e se sustentava 
na celebração de contratos fictícios 
e expedição de notas fiscais falsas 
com várias empresas.

“Após celebração de acordo de 
colaboração premiada com um dos 
envolvidos e o aprofundamento 
das investigações, foi identificado 
sofisticado esquema criminoso 
para pagamento de propina na 
contratação das empresas Arge-
plan, AF Consult Ltd e Engevix 
para a execução do contrato de 
projeto de engenharia eletromecâ-
nico 01, da usina nuclear de Angra 
3. Com isso, a Operação Descon-
taminação revelou a participação 
de políticos do MDB no desvio de 
recursos da Eletrobras, por meio 
da indicação das empresas que 
deveriam ser contratadas”, indicou 
o MPF.

Eletrobras
A Eletrobras divulgou nota 

informando aos acionistas e ao 
mercado em geral que tomou co-
nhecimento, pela imprensa, que 
a força-tarefa da Operação Lava 
Jata da Polícia Federal iniciou na 
quinta-feira, a Operação Fiat Lux 
que envolve supostas fraudes na 
controlada Eletrobras Eletronu-
clear.

“A Companhia está acompa-
nhando o assunto e manterá o 
mercado informado”, disse a em-
presa no comunicado.

Policiais da 132ªDP (Ar-
raial do Cabo), em conjunto 
com a Polícia Militar, reali-
zaram, na quarta-feira (24), 
a operação Tráfico sobre 
Rodas, com a finalidade de 
combater o tráfico de drogas 
na localidade do Monte Alto, 
em Arraial do Cabo. Duran-
te a ação, 17 pessoas foram 
conduzidas à delegacia para 
prestar declaração e nove 
motocicletas foram apreen-
didas.

De acordo com as inves-
tigações, a ação teve como 
objetivo desmantelar a logís-
tica do tráfico, uma vez que 
os criminosos usam motos 

para transportar drogas e 
dinheiro. Os encaminhados 
prestaram depoimento e as 
informações prestadas se-
rão analisadas e anexadas 
ao inquérito que investiga o 
tráfico local.

“Essa ação conjunta visa-
va a coibir a prática e o uso 
de motocicletas pelo tráfico. 
Nas investigações conduzi-
das na delegacia detectou-
-se que algumas motos da 
região são utilizadas pelo 
tráfico de drogas para con-
duzir pessoas com entorpe-
centes e levar o dinheiro fru-
to dessa atividade criminosa 
de volta, com mais rapidez”, 

disse a delegada titular da 
132ª DP (Arraial do Cabo), 
Patrícia de Paiva Aguiar.

Patrícia de Paiva Aguiar 
destacou ainda que esta 
foi apenas a primeira ação 
realizada em parceria com 
a Polícia Militar e que mui-
tas outras ainda serão 
desencadeadas. “Outras 
operações virão buscando 
sempre identificar, localizar 
e individualizar as condu-
tas e colhendo informa-
ções que possam ajudar 
nas nossas investigações a 
cerca do tráfico de drogas”, 
completou a delegada de 
Arraial do Cabo.
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A preocupação e o zelo 
com a saúde dos moradores 
são características do atual 
governo. Os investimentos 
nesse setor têm demonstra-
do isso, tanto que mais uma 
obra será entregue à popula-
ção. É a Policlínica do bairro 
Areal, que será inaugurada 
na próxima segunda-feira 
(29). Para evitar aglomera-
ção por causa da pandemia 
do Coronavírus, a cerimônia 
será online, transmitida ao 
vivo pelo Facebook da Pre-
feitura, às 11h.

A Policlínica conta com 
379,61m2 de área cons-
truída. Está dividida em: 
Recepção, 5 consultórios, 

2 espaços da mulher, far-
mácia, sala de curativo, 
sala de nebulização, sala 
de vacinação, consultório 
odontológico, enfim, uma 
grande estrutura que ofe-
recerá atendimento com 
Clínico Geral, Pediatra, 
Cardiologista, Ginecolo-
gista, além de equipes de 
enfermagem e técnicos de 
enfermagem.

Com mais essa policlíni-
ca, a Prefeitura reafirma o 
compromisso em oferecer 
atendimento digno aos mo-
radores do Areal e adjacên-
cias, que vão poder cuidar 
da saúde, sem ter que per-
correr grandes distâncias.

Ascom Araruama

Fotos: Ascom PMCF
A equipe da Comissão 

Especial de Fiscalização 
e Demolição realizou ope-
ração na quarta-feira (24), 
nos dois distritos de Cabo 
Frio, em averiguação à de-
núncias anônimas sobre 
parcelamento irregular do 
solo e ocupações de áreas 
públicas e proteção ambien-
tal. Os agentes atuaram em 
imóveis no bairro do Fogue-
te, na Ogiva e na Avenida 
Beira Mar, em Tamoios, em 
resposta a procedimentos 
junto ao Ministério Público 
Federal.

No Distrito de Tamoios, na 
Travessa Coqueiral, foi fla-
grado novo parcelamento ir-
regular do solo (loteamento) 
com fins comerciais, além de 
início de construção. Nesta 
ação, os agentes consegui-
ram identificar o responsável 

local, ainda esta semana, 
para a retirada dos materiais 
utilizados por meio de medi-
da administrativa.

No local denominado 
“Caminhos do Peró, nas pro-
ximidades do IFF, também 
foi constatado, após denún-
cias, um parcelamento irre-
gular com demarcação de 
lotes com piquetes e inicio 
de instalação de postes para 
receber a rede de energia 
elétrica. Ninguém foi encon-
trado no local, mas a área 
será devidamente embarga-
da com a chegada das 10 
placas de embargo adminis-
trativo de Parcelamento Irre-
gular do Solo.

E, novamente, foi cons-
tatado pelos agentes, na 
localidade conhecida como 
“Desmembramento Nova 
Esperança” parcelamento 

do solo. Pela terceira vez 
em três semanas, foi flagra-
da uma nova ocupação no 
local. Desta vez, os agen-
tes conseguiram identificar 
um dos responsáveis pela 
infração com a identificação 
de quem vendeu a área ao 
infrator, que foi autuado. A 
documentação do vendedor 
será anexada ao processo 
de responsabilização crimi-
nal em face de grileiros que 
atuam na localidade e estão 
comercializando lotes par-
celados irregularmente em 
área que é, originalmente, 
regular e registrada, com 
escritura pública e RGI, e 
se encontra em processo de 
desapropriação pelo municí-
pio.

Os grileiros vêm parce-
lando o solo e comerciali-
zando lotes fracionados de 
forma irregular na localida-
de, por meio de contratos 
precários, denominados 
Instrumento Particular de 
Compra e Venda ou de Di-
reitos Possessórios, que são 
confeccionados para simular 
posse inexistente, não pos-
suindo validade legal.

 “Reiteramos que an-
tes do contribuinte adquirir 
lotes nessas localidades, 
incluindo em Tamoios, no 
Desmembramento Nova 
Esperança, Monte Alegre e 
outras áreas, que procurem 
a Prefeitura ou os cartórios 
da cidade, a fim de apurar a 

legalidade e a validade dos 
documentos apresentados 
por quem está vendendo. 
Não sendo a documenta-
ção Escritura Pública com 
RGI, geralmente trata-se de 
título precário, muitas vezes 
formulado mediante fraude 
pelos infratores, a fim de co-
mercializar um lote ou área 
de forma irregular”, destaca 
o coordenador de Assuntos 
Fundiários, Ricardo Sam-
paio

Segundo ele, os respon-
sáveis pela comercializa-
ção irregular desses lotes 
e áreas nestas localidades 
já foram responsabilizados 
criminalmente pelo parce-
lamento irregular do solo e 
estelionato, mas continuam 
comercializando esses lotes 
“para pessoas incautas que, 
em 80% dos casos, acabam 
ficando sem o dinheiro e sem 
o imóvel, após a adoção de 
medidas administrativas de 
demolição”.

As operações continua-
rão de forma diária e cons-
tante, inclusive aos fins de 
semana, mesmo durante o 
período de pandemia, e a 
população pode denunciar 
os crimes de parcelamento 
irregular do solo, construção 
e ocupações irregulares a 
áreas públicas ou preserva-
ção ambiental pelo e-mail 
cogemacabofr io@gmail .
com. O anonimato é garan-
tido.

pela infração, que foi autua-
do e informado de que será 

responsabilizado. Uma nova 
operação será realizada no 
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Isolamento, uso de más-
caras e álcool gel, distan-
ciamento social e muitas 
incertezas. Quantos proce-
dimentos para se adaptar à 
nova rotina e lutar contra um 
inimigo invisível, que é o co-
ronavírus (Covid-19). Travar 
essa batalha não é fácil e 
tem se tornado o desafio de 
muitas pessoas a cada dia. 
Em meio ao crescimento de 
casos da doença em Rio das 
Ostras, também é preciso 
falar das coisas boas, prin-
cipalmente, das pessoas in-
fectadas que passaram por 

internação e conseguiram 
vencer essa guerra.

É o caso da moradora do 
Âncora, Antônia Léa Barce-
los da Silva, de 55 anos, que 
ficou internada por seis dias 
no Pronto-Socorro de Rio das 
Ostras, unidade de referên-
cia para casos de Covid-19. 
A paciente tem problemas de 
diabetes e pressão alta.

Segundo Antônia, os sin-
tomas começaram no dia 18 
de maio, quando passou a 
ter febre, muita dor no corpo 
e falta de paladar. Ela passou 
pelo Centro de Triagem, to-

mou medicamento por alguns 
dias em isolamento. Mas, 
sem melhora do quadro, fez 
exame de sangue e tomogra-
fia, sendo então confirmado o 
diagnóstico de Covid-19.

“Desde que começou a 
pandemia, por poucas ve-
zes saí de casa e acabou 
acontecendo. Não imagina-
va e tinha muito medo de 
contaminar outras pessoas. 
Minha maior preocupação 
era com meus filhos e netos. 
Mas, graças a Deus, me sin-
to bem agora. Nesses dias 
internada, fui muito bem tra-

tada, tomava medicação na 
hora certa e consegui voltar 
para casa”, contou Antônia.

Até agora, o que se sabe 
é que a condição pode ser 
fatal para idosos acima dos 
60 anos ou para pessoas 
que já possuem a saúde fra-
gilizada por problemas respi-
ratórios e imunológicos. No 
entanto, isso não quer dizer 
que todos os jovens são re-
sistentes aos sintomas mais 
graves da doença. Eles po-
dem aparecer em pacientes 
de qualquer faixa etária.

Um outro morador de 

Rio das Ostras que venceu 
o coronavírus, J.R.A.S, que 
não quis se identificar, tem 
apenas 37 anos e ficou in-
ternado no Pronto-Socorro 
durante cinco dias. Ele sen-
tiu os primeiros sintomas na 
saída do trabalho em outra 
cidade e teve febre, tosse e 
dor nas costas. Fez tomo-
grafia e tomou medicamen-
to em casa por sete dias, 
mas, como piorou, na sema-
na seguinte resolveu ir ao 
Pronto-Socorro Municipal e, 
após os exames, foi consta-
tado problemas no pulmão e 

precisou ser internado.
“Meu maior medo era ficar 

entubado, pois, dependendo 
do caso, é difícil voltar. É um 
vírus novo, desconhecido 
até para muitos especialis-
tas e cada organismo reage 
de um jeito. É diferente do 
combate de outras doenças 
do dia a dia. Agradeço por 
ter um excelente apoio dos 
profissionais do Pronto-So-
corro, fui muito bem tratado. 
Até o prefeito passou por lá 
duas vezes”, acrescentou 
J.R., que é casado, tem dois 
filhos e já voltou ao trabalho 
esta semana.

TRABALHO ÁRDUO 
– Subestimar os sintomas 
e efeitos da Covid-19 é um 
erro e, enquanto pesquisa-
dores tentam encontrar a 
vacina para esse mal, profis-
sionais da Saúde seguem na 
linha de frente do combate 
ao Coronavírus e com muita 
determinação.

O diretor do Pronto-So-
corro de Rio das Ostras, San-
dro Pereira Ribeiro, ressaltou 
que são tempos difíceis, mas 
que é uma alegria quando a 
equipe vê pacientes sendo 
curados da Covid-19. Essa 
vitória é comemorada por to-
dos, do pessoal da limpeza 
aos médicos.

“Diariamente rezamos 
para que tudo dê certo e ter-
mine bem para todos. Cada 
paciente que passa por aqui, 
cuidamos como se fosse um 
dos nossos familiares. Amor 
ao próximo acima de tudo, 
pois não é uma doença sim-
ples, traz muita dor para as 
famílias. Então, não desis-
tiremos e vamos trabalhar 
sempre como amor e cari-
nho para salvar cada um que 
precise do atendimento”, 
concluiu Sandro, lembrando 
para que as pessoas fiquem 
em casa o máximo possível 
para evitar uma propagação 
maior da doença.

A Prefeitura do Rio das 
Ostras, por meio da Secreta-
ria Municipal de Transportes 
Públicos, Acessibilidade e 
Mobilidade Urbana, continua 
fiscalizando os veículos que 
operam no transporte públi-
co de passageiros entre as 
diversas localidades do Mu-
nicípio, sempre com o obje-
tivo de reduzir a velocidade 
de propagação do Coronaví-
rus na Cidade.

A fiscalização busca ainda 
evitar que os veículos trans-
portem passageiros acima do 
permitido. Condutores e pas-

sageiros são orientados so-
bre medidas de higiene e uti-
lização de máscaras faciais 
entre todos os ocupantes.

Equipes da Secretaria 
de Transportes Públicos 
também fazem a contagem 
volumétrica de passageiros 
para ajustar os intervalos e, 
assim, evitar o acúmulo de 
pessoas nos pontos. Esse 
trabalho está sendo feito em 
diversos locais de embar-
que e desembarque, como 
o ponto do Itaú, no Centro; 
na ZEN – Zona Especial de 
Negócios; e em Costazul.

Mais uma vacina importante 
entra para o calendário de imuni-
zação de Rio das Ostras. O Mu-
nicípio deu início nesta semana 
a vacinação contra a Meningite 
ACWY, que é destinada exclusiva-
mente 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, pas-

sando a ser permanente no calen-
dário vacinal.

De acordo com a técnica em 
Enfermagem da Divisão de Imuni-
zação de Rio das Ostras, Natália 
dos Santos Couto Lopes, a vacina 
Meningocócica ACWY tem dose 
única para adolescentes nessa 
faixa etária e protege contra me-
ningite e infecções generalizadas, 
causadas por bactérias dos tipos 
A, C, W e Y.

“Essa vacina foi introduzida no 
calendário pelo Ministério da Saú-
de e é de suma importância para 
a proteção de adolescentes de 11 
e 12 anos, por serem do grupo 
mais suscetível à transmissão”, 
ressalta Natália, lembrando que 
para ser imunizado, o adolescen-

te deve comparecer à unidade de 
Saúde mais próxima com o cartão 
de vacina, para que os profissio-

nais possam avaliar e atualizar o 
esquema vacinal de acordo com a 
necessidade de cada caso.

A Prefeitura de Rio das 
Ostras está investindo na 
qualidade do atendimento 
à população e realizando 
serviços de manutenção em 
toda a Cidade. 

O Posto de Saúde – Es-
tratégia de Saúde da Famí-
lia – de Cantagalo recebeu 
uma das equipes de manu-
tenção e está pronto para 
receber com mais conforto 
os munícipes. As principais 
intervenções foram a am-
pliação da Sala de Vacina e 
a pavimentação do acesso 
lateral do prédio. 

de Souza Pamplona, que fica 
no limite das localidades Vil-
lage e Parque Zabulão, tam-
bém recebeu as equipes da 
Prefeitura que fizeram limpe-
za, capina, reparo e pintura 
dos brinquedos do parqui-
nho, e pintura de toda área e 
quiosque. O trabalho contou 
com a parceria do empresá-
rio Vinícios, proprietário da 
Feijoada do Vinícios, que 
tem a concessão do quios-
que que funciona na praça, e 
forneceu as tintas para o ser-
viço de manutenção da área 
de lazer.

A equipe fez reforma no 
telhado, retirou infiltrações 
e consertou os bancos da 
parte externa para que os 
pacientes possam esperar o 

atendimento, se for o caso, 
com segurança e abrigados. 
O Posto foi também total-
mente limpo e pintado.

Praça – A praça Durval 
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O deputado federal Chiquinho Brazão continua realizando 
ações no combate ao novo coronavírus. Nas redes sociais, 
o parlamentar divulgou o cronograma de serviços de sani-
tização das ruas nos municípios. “Hoje a equipe Brazão se 
desdobrou para conseguir cumprir nosso cronograma no 
combate ao novo Coronavírus. É preciso muita garra e deter-
minação para que nossos objetivos sejam alcançados. O mo-
mento é delicado e precisamos de união mais do que nunca. 
Em nossa primeira etapa do dia passamos pela comunidade 
Santa Clara, Rua Macembu e na Estrada do Guerenguê; na 
Taquara – Jacarepaguá. Depois a equipe se deslocou para 
o município de São João de Meriti; em Vilar dos Teles, sani-
tizando e conversando com os moradores pelos bairros Trio 
de Ouro, São João, Coelho Rocha, Morro dos Paraíbas e 
Jardim Noia. Trabalhando na certeza de dias melhores para 
todos”, disse.

O governo federal integrou ao Portal da Legislação, sistema de consulta de leis e 
normas da Presidência, os sistemas de jurisprudência consolidada dos tribunais 
superiores do país. O acordo de cooperação técnica foi assinado na quinta-feira 
(25), em cerimônia no Palácio do Planalto, entre a Secretaria-Geral da Presidência 
da República, o Supremo Tribunal Federal (STF), o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).

Em agradecimento pela inauguração do Hospital Geral Municipal doutora Jaqueline Pra-
tes no sábado (27), a prefeita Livia de Chiquinho convidou diversos líderes religiosos do 
município para participarem de um grande culto ecumênico nesta sexta-feira (26). “Deixo 
meu agradecimento aos líderes religiosos Pastor Claudio Alves, Frei Luiz Fernando, Pas-
tor Assis, Padre Adriano e Pastor Bruno Fernandes, por terem aceitado o convite para 
realização do culto ecumênico em frente ao nosso novo Hospital Municipal. Abençoando 
na véspera da inauguração essa grande conquista da nossa saúde pública no município! 
Acompanhe ao vivo pela minha página no Facebook”, disse.

O vereador de Volta Redonda, no Sul Fluminense, Rodrigo Furtado, agradeceu a 
participação de autoridades e moradores na audiência pública promovida na última 
terça-feira (23) para debater o tombamento do Recreio do Trabalhador. O evento, 
realizado pelo vereador em parceria com o Conselho Municipal de Cultura e com o 
Ministério Público, é uma das medidas para tentar reverter a decisão do fechamento 
do clube por parte da Fundação CSN. O anúncio aconteceu no último dia 12. “Boa 
tarde, meus amigos. Ontem, dada a correria, não tive a oportunidade de passar 
aqui e agradecer a participação de todos na audiência pública. Sei que muitos não 
puderam acompanhar ao vivo, mas assistiram depois e compartilharam com seus 
conhecidos. Quero agradecer também o trabalho incansável da imprensa que vem 
noticiando nossa luta no intuito de ajudar o Recreio”, disse.

O presidente Jair Bolsonaro inaugurou na quinta-feira (25) a Galeria 
de Heróis do Programa Vigia, de segurança de fronteiras, e home-
nageou o soldado do Exército Daniel Trarbach, primeiro a integrar 
a galeria. A cerimônia foi no Ministério da Justiça e Segurança Pú-
blica. “Obviamente, não queremos mais homenagens, queremos 
nossos filhos vivos”, disse o presidente aos pais do soldado, pre-
sentes na cerimônia. “Mas se o destino assim nos apontar, mais do 
que honrar aqueles que defendiam a pátria, nós os queremos como 
exemplo para todos nós”, completou.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux foi eleito na 
quinta-feira (25) para o cargo de presidente da Corte. Atualmente, 
Fux ocupa a vaga de vice-presidente e passará a comandar o tri-
bunal no dia 10 de setembro, quando termina o mandato de dois 
anos do presidente, Dias Toffoli.  A eleição ocorreu de forma sim-
bólica porque não há disputa. A investidura no cargo segue ordem 
de antiguidade de entrada no tribunal.  Luiz Fux tomou posse no 
STF em 2011, após ser indicado para o cargo pela ex-presidente da 
República Dilma Rousseff e ser aprovado pelo Senado. O ministro 
é magistrado de carreira desde 1983 e também foi responsável pela 
elaboração do Código de Processo Civil (CPC), aprovado pelo Con-
gresso em 2015. Antes de chegar ao tribunal, Fux era ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Compromisso

Eleito Legislação

Agradecimento

Tombamento do RecreioGaleria de Heróis 

Envie suas críticas, 
sugestões e 

reclamações para 
o e-mail      

tribunadosmunicipios@
gmail.com e veja-as 

publicadas na próxima 
edição.

Divulgação

ABr

Querido Deus e Pai, pela interces-
são de São Vígilio, criai em nós o 
gosto pelo trabalho de evangeli-
zação e fazei de nós verdadeiros 
apóstolos da Boa Nova do Evan-
gelho. Por Cristo Nosso Senhor. 
Amém!

ORAÇÃO AO SANTO

SÃO 
VIGÍLIO

Ingredientes:
• 2 steaks de 350g de 
baby Beef
• 400g de polenta pronta
• Sal e pimenta do reino
• 1 xícaras (chá) de man-
jericão fresco
• 1/4 xícara (chá) de cas-
tanha de caju
• 1/2 xícara (chá) de 
queijo parmesão ralado 
(100 g)
• 1 dentes de alho
• 1 xícara (chá) de azeite

• Sal a gosto
• Pimenta do reino

Modo de preparo:
Para o molho pesto, tos-
te as castanhas e pique. 
Retire o gérmen do alho e 
rale. Pique o manjericão, e 
em um pilão junte todos os 
ingredientes, colocando o 
azeite aos poucos. Reser-
ve.
Tempere os steaks de 
baby beeef com sal e pi-

menta do reino e leve para 
churrasqueira, por mais 
ou menos 3 minutos cada 
lado, até dourar. Caso 
goste do ponto mais pas-
sado, repita o processo 
mais uma vez.
Por fim, corte a polen-
ta em pedaços de 2cm e 
leve para dourar em uma 
chapa ou na grelha, doure 
os dois lados, sirva com a 
carne e com o pesto rústi-
co de manjericão.

Culinária

A melhor forma de avaliar a qua-
lidade de uma ideia, é perceben-
do o quanto ela transmite segu-
rança. Afinal, a sua força deve 
ser empregue no que trará resul-
tados. É tempo de fazer bom uso 
da sua energia.

Horóscopo

Procure analisar os pensamen-
tos que você vem nutrindo, já 
que hoje é possível perceber 
aqueles que reduzem a sua 
potência. Assim você pode pro-
mover boas transformações. É 
tempo de atualizar a mente.

A melhor maneira de obter enten-
dimentos sobre as suas emoções 
hoje, é conversando com quem 
você confia e se sente à vontade 
para compartilhar as suas ques-
tões mais íntimas. É tempo de 
abrir o coração.

Para cumprir com os seus afa-
zeres positivamente, procure se 
dedicar à construção de um dia 
a dia mais confortável, onde as 
suas necessidades possam ser 
acolhidas. É tempo de respeitar 
os seus limites.

Busque agora se aprofundar nos 
seus próprios mistérios, já que 
mente e alma estão funcionando 
em parceria, permitindo refle-
xões mais coerentes e positivas. 
É tempo de se dedicar ao auto-
conhecimento.

Ao observar as suas sensações 
com mais sensatez, você passa 
a obter percepções que permiti-
rão atitudes seguras e bem re-
solvidas. O importante é manter 
uma postura madura. É tempo 
de usar a razão.

Ainda que a realidade ofereça 
importantes orientações e per-
cepções para as suas realiza-
ções, é preciso que você confie 
na força da intuição para trilhar 
o seu caminho. É tempo estar 
atento aos sinais.

Esse é um momento em que 
é preciso ser paciente ao lidar 
com os seus sentimentos, já que 
eles podem não parecer tão cla-
ros e fáceis de serem compreen-
didos. É tempo de contemplar a 
si mesmo com serenidade.

Ainda que você lide com as suas 
funções de forma objetiva e efi-
caz, é preciso lembrar que a sua 
rotina deve ter espaço tanto para 
os compromissos, quanto para 
o seu próprio lazer. É tempo de 
equilíbrio.

O seu ânimo e empolgação se 
tornam mais potentes quando 
você direciona a sua energia 
para trabalhos que despertam a 
sua satisfação. É tempo de trans-
formar as funções que não pro-
movem o seu potencial.

É provável que você se perceba 
mais assertivo nesse momento, 
indo em busca dos seus desejos 
e das suas concretizações. Sen-
do assim, concentre-se no que 
quer para si. É tempo de viver 
grandes conquistas.

Caso você perceba que certas 
respostas estão longe de se-
rem obtidas, procure relaxar a 
mente para permitir que elas 
cheguem no momento certo. É 
tempo de impedir que a ansie-
dade comprometa o raciocínio.

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

Baby beef com polenta tostada e 
molho pesto de manjericão
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