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Aproveite e reserve 

dias incríveis em Arraial 

do Cabo, “Onde o Sol 

faz morada o ano todo!”

Divulgação

Ascom Araruama

Ascom PMAC

  Rio de Janeiro, Sábado a Segunda-feira, 27 a 29 de Junho de 2020

A Secretaria de Estado de Polícia Civil, por meio da 
20ª DP (Vila Isabel) em ação conjunta com o Ministé-
rio Público, por meio do Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ) rea-
lizou na sexta-feira (26), a operação Prandium contra 
fraudes na compra de merenda e equipamentos para 
vários escolas da rede estadual de ensino. São 64 
mandados de busca e apreensão e um de prisão, que 
estão sendo cumpridos na capital e na Baixada Flumi-
nense. Pág.4

Ao longo de dois meses, o Festival Sou Cultura em 
Casa levou arte, aprendizado e entretenimento para mui-
tas pessoas com publicações na rede social que alcan-
çaram mais de 32 mil visualizações. Mas não foi apenas 
a população de Rio das Ostras que se beneficiou com a 
iniciativa. Confira na pág. 2!

Araruama inaugura Hospital Geral 
com centro de parto humanizado

Neste sábado (27), a Prefeita de Araruama, na Região 
dos Lagos, entrega mais uma grande obra para a popula-
ção: o Hospital Geral Municipal doutora Jaqueline Prates.  

A unidade também funcionará como uma maternidade 
voltada para o parto humanizado. Pág. 2

BALANÇO
A Prefeitura de Ar-

raial do Cabo, por meio 
do Instituto de Desen-
volvimento de Arraial do 
Cabo, o IDAC, divulgou 
o balanço dos serviços 
efetuados nesta semana 
pelo efetivo de trabalha-
dores. Os trabalhos são 
referentes ao período de 
22 até 26 de junho. Pág. 2

Frente 
parlamentar

A Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj) criou 
uma frente parlamentar para 
investigar suspeitas de frau-
des no uso de recursos públi-
cos para combate à pandemia 
Covid-19 em municípios do 
estado. Segundo informações 
do grupo, foram cerca de R$ 1 
milhão repassados pela Casa 
a municípios, totalizando R$ 
100 milhões. Pág. 3

Estação de Tratamento
Dezoito novos aeradores foram instalados na Estação de Tratamento 

de Esgoto do Jardim Esperança, em Cabo Frio. A unidade é responsá-
vel por tratar o esgoto produzido na região do grande Jardim Esperança 
e margem esquerda do Canal do Itajuru. Os equipamentos substituíram 
os que estavam em operação a fim de manter a eficiência do sistema. A 
medida faz parte do Plano de Melhoria Contínua da Prolagos com foco 
na eficiência as operações de água e esgoto, que foi reforçado durante a 
pandemia. Pág. 2

Campeonato Brasileiro pode 
retornar no início de agosto
Datas possíveis de retorno foram definidas em reu-

nião entre a CBF e os clubes. Pág. 6
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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

Fotos: Ascom Rio das Ostras

Ascom PMAC

Festival online alcançou milhares de pessoas 
e promoveu artistas de Rio das Ostras

Ao longo de dois meses, o 
Festival Sou Cultura em Casa 
levou arte, aprendizado e entre-
tenimento para muitas pessoas 
com publicações na rede social 
que alcançaram mais de 32 mil 
visualizações. Mas não foi apenas 
a população de Rio das Ostras 
que se beneficiou com a iniciativa. 
Os selecionados para o evento 
receberam cachê por cada vídeo 
produzido e ainda puderam se 
aproximar do público nesse mo-
mento que, devido à pandemia 
de Covid-19, os espaços culturais 
estão fechados.

 “Acredito que o Festival atin-
giu o objetivo de mostrar o traba-
lho dos artistas da Cidade, reve-
lando a diversidade de produção 
nas áreas de circo, teatro, dança, 
alongamento, música, cinema, de-
senho animado e artesanato, entre 
outras. Nossos artistas tiveram a 
oportunidade de chegar à casa das 
pessoas que estão em isolamento 
social e o grande número de visua-
lizações dos vídeos comprova o 
sucesso do evento”, afirma Cristia-
ne Régis, presidente da Fundação 
Rio das Ostras de Cultura.

 Uma iniciativa da Fundação 
Rio das Ostras de Cultura, o Fes-
tival Sou Cultura em Casa ajudou 
a promover o trabalho dos artistas 

e sem ter um programa de edição. 
Agradeço a Fundação Rio das Os-
tras de Cultura pela oportunidade 
e posso dizer que essa iniciativa 
aproximou artistas e público de 
maneira ímpar”, destaca.

VALORIZAÇÃO DA ARTE - 
Atriz profissional e cineasta, Letí-
cia Perez levou um pouco do seu 
conhecimento nas duas áreas para 
o Festival Sou Cultura em Casa. 
Com experiência variada no cine-
ma, de diretora a preparadora de 
elenco, Letícia dá aulas online de 
interpretação.

 “A proposta do Festival veio 
como um respiro para nós, artistas, 
nesse momento atípico que motiva 
a nos reinventar e readaptar. Va-
lorizou o nosso trabalho e assim 
tivemos a oportunidade de ser um 
pontinho de luz durante a quaren-
tena”, enfatiza.

 Segundo a artista, o evento 
mostrou que é possível superar 
obstáculos pessoais e comunitá-
rios, como a pandemia do corona-
vírus. “Além do auxílio financeiro 
proporcionado, o Festival me man-
teve produzindo aquilo que amo, 
me motivou a fazer mais e a levar 
arte a mais pessoas”, conta.

DESAFIO ACEITO - Para a 
atriz e palhaça Marina Petersen, a 
participação no Festival foi um de-

da Cidade. Os vídeos seleciona-
dos foram postados, entre 10 de 
abril e 21 de junho, no Facebook 
da Fundação pelo endereço ele-
trônico https://www.facebook.com/
frcriodasostras1997/.

 VIDEOAULAS - Artesã há 20 
anos, Vania Carvalho começou a 
fazer biscuit de forma autodidata, 
usando materiais improvisados. E 
foi essa experiência com a recicla-
gem no artesanato que levou para 
as videoaulas ministradas durante 
o Festival Sou Cultura em Casa.

 Em suas videoaulas, Vania en-
sinou a criar artesanato vendável 
com materiais que iriam para o lixo, 
contribuindo com o meio ambiente 
e estimulando a geração de renda. 
“Espero que algumas das pessoas 
que assistiram possam começar a 
praticar a reciclagem e quem sabe 
descobrir novos dons. A arte trans-
forma vidas”, acredita.

“Participei do Festival com cin-
co videoaulas e superei o desafio 
de gravar vídeos em casa com ca-
chorros latindo, barulhos de carros 

safio que valeu a pena. Apesar de 
jovem, Marina tem um longo tempo 
de estrada. Começou a fazer teatro 
no Centro de Formação Artística 
de Rio das Ostras aos 7 anos, de 
onde saiu com o diploma técnico. 
Como aluna de Produção Cultural, 
começou a atuar em diferentes 
áreas até conhecer e se apaixonar 
pela arte circense.

 “Foi um desafio estar no Festi-
val por que eu não tinha experiên-
cia em produzir vídeos. No início, 
achei difícil falar olhando para um 

celular, já que estou acostumada 
a interagir com a plateia. Mas me 
inspirei nos blogueiros que conhe-
ço e acabou dando certo”, diz bem- 
humorada.

 “Valeu a pena participar. Sou 
artista de rua e, nesse momento da 
pandemia, não estou conseguindo 
gerar renda. Esse valor do cachê 
me ajudou, além de ter aprendido 
com a experiência”, reforça Mari-
na, que é uma das idealizadoras 
do Festival de Circo de Rio das 
Ostras.

Câmara de Búzios solicita cópia do 
processo da obra das elevatórias de 
Cem braças e da Casa de Bombas

Por meio do Requerimento 19/2020, a Câmara de Bú-
zios vai solicitar ao prefeito a cópia do processo admi-
nistrativo, referente à obra de implantação do sistema de 
controle de enchentes na bacia hidrográfica dos bairros 
de Cem Braças, Capão, Tucuns, São José e Loteamento 
Pórtico de Búzios. Fazem parte dessa obra a construção 
das elevatórias de Cem Braças e da Casa de Bombas. O 
Requerimento, de autoria do vereador Miguel Pereira, foi 
aprovado por unanimidade na sessão ordinária de quin-
ta-feira (25).

A primeira etapa da implantação desse sistema de 
controle de enchentes - que corresponde às elevatórias 
de Cem Braças - foi realizada. Mas a etapa 2 - na Rua Mer-
cedes - não foi concluída. “O requerimento é para saber 
o valor total estipulado para o serviço; o custo da fase 1 
(Casa de Bombas de Cem Braças) e da fase 2 (Casa de 
Bombas na rua Mercedes), se sobrou recursos e por que 
não finalizou a etapa 2.”, justificou Miguel.

O requerimento será encaminhado ao Poder Executi-
vo, que tem o prazo de 30 dias para respondê-lo, confor-
me  a Lei Orgânica Municipal.

A Prefeitura de Arraial do 
Cabo, por meio do Instituto de De-
senvolvimento de Arraial do Cabo, 
o IDAC, divulgou o balanço dos 
serviços efetuados nesta semana 
pelo efetivo de trabalhadores. Os 
trabalhos são referentes ao perío-
do de 22 até 26 de junho.

Na última segunda-feira (22), 
a equipe realizou o serviço de 
limpeza, capina e manutenção no 
Sabiá, distrito da cidade. Quarta-
-feira foi a vez da Rua Don Pedro 
II, na Praia dos Anjos, receber 
serviços de manutenção e repa-
ro nas calçadas. Na sexta-feira 
(26), na mesma rua, foi realizada 
a desobstrução e reparação das 
manilhas. 

A equipe da Idac também es-
teve no Hospital Geral de Arraial 
do Cabo (HGAC), realizando a 
limpeza e desobstruindo o ralo de 
esgoto e caixa de gordura da cozi-
nha do Hospital. 

Em virtude da pandemia que 
o mundo se encontra, todas as 
equipes envolvidas nas ações es-
tão devidamente equipadas, com 
luvas e máscaras, para a proteção 
de todos. Com o intuito de melhor 
atender as demandas apresenta-
das no município, a autarquia não 
mede esforços visando a conser-
vação de lugares essenciais para 
Arraial do Cabo. Os trabalhos são 
realizados conforme cronograma 
estabelecido pelas equipes.

Junho se despede marcado por 
grandes inaugurações em Araruama, 
na Região dos Lagos do Rio. Neste 
sábado (27), a Prefeita Livia de Chiqui-
nho entrega a população Hospital Ge-
ral 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.

De acordo com a Prefeitura, o hos-
pital conta com 70 leitos, 10 enferma-
rias, 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. Para garantir a se-
gurança, foram instaladas câmeras em 
todo o prédio, ou seja, a unidade vai 
ser monitorada 24 horas.

Além disso, o Hospital conta com 
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 cen-
tro de parto humanizado com 03 salas 
de PPP (pré parto, parto e pós parto) e 
04 enfermarias de obstetrícia cirúrgica, 
com 10 leitos.

A unidade vai realizar também ci-
rurgias eletivas, como por exemplo, as 
abdominais, ginecológicas e pequenas 

cirurgias ortopédicas. Lembrando que, 
nesse momento esses procedimentos 
estão suspensos por meio de um de-
creto estadual, devido à pandemia do 
Coronavírus. 

O hospital é classificado como de 
média e baixa complexidade; e deverá 
atender, preferencialmente, pacientes 
encaminhados pela UPA da cidade. 
Mas para evitar receber algum paciente 
que esteja com Covid-19, por enquanto 
a unidade não vai realizar esses atendi-
mentos;  apenas o setor da maternidade 
vai funcionar nesse primeiro momento.

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

Policlínica do bairro Areal
Na segunda-feira (29), mais uma 

obra será entregue à população. É a 
Policlínica do bairro Areal, que conta 
com 379,61m2 de área construída. 
Está dividida em: Recepção, 5 consul-
tórios, 2 espaços da mulher, farmácia, 
sala de curativo, sala de nebulização, 
sala de vacinação, consultório odon-
tológico, enfim, uma grande estrutura 
que oferecerá atendimento com: Clí-
nico Geral, Pediatra, Cardiologista, 
Ginecologista, além de equipes de en-
fermagem e técnicos de enfermagem.

Com mais essa policlínica, a Pre-
feitura reafirma o compromisso em 
oferecer atendimento digno aos mora-
dores do Areal e adjacências, que vão 
poder cuidar da saúde, sem ter que 
percorrer grandes distâncias.

Dezoito novos aeradores foram 
instalados na Estação de Tratamento 
de Esgoto do Jardim Esperança, em 
Cabo Frio. A unidade é responsável 
por tratar o esgoto produzido na re-
gião do grande Jardim Esperança e 
margem esquerda do Canal do Itajuru. 
Os equipamentos substituíram os que 
estavam em operação a fim de manter 
a eficiência do sistema. A medida faz 
parte do Plano de Melhoria Contínua 
da Prolagos com foco na eficiência as 
operações de água e esgoto, que foi 
reforçado durante a pandemia.

 A unidade opera em nível secun-
dário, é composta por quatro lagoas, 
duas de aeração e duas de decanta-
ção, e tem capacidade para tratar até 
160 l/s de esgoto. Os novos aeradores 
ficam nos dois primeiros tanques, que 
recebem o esgoto que passa pelo tra-
tamento preliminar, fase onde é feita a 
remoção dos sólidos grosseiros como 
pedaços de madeira, plástico, pedras 
e areia. A lagoa de aeração introduz o 
oxigênio necessário para manter os or-
ganismos decompositores da matéria 
orgânica. A alta turbulência provocada 
pelos equipamentos faz com que toda 
a biomassa se mantenha em suspen-
são, sendo necessária as lagoas de 
decantação, fase seguinte, onde há a 
separação da parte das partes líquida 
e sólida (lodo). Antes de retornar ao 
meio ambiente, o efluente tratado pas-
sa por processo de desinfecção.

Além dos novos aeradores me-
cânicos, a estação recebeu ainda 
melhorias na parte estrutural e novo 

painel ilustrativo com o processo de 
tratamento, muito utilizado durante as 
visitas (temporariamente suspensas 
por conta da pandemia).  A unidade 
do Jardim Esperança é uma das sete 
estações de tratamento de esgoto 
operadas pela Prolagos, empresa do 
grupo Aegea, nos cinco municípios 
da área de concessão, que juntas têm 
capacidade para tratar 97 milhões de 
litros de esgoto por dia. Em Cabo Frio, 
a concessionária opera ainda uma 
estação na Praia do Siqueira, que re-
cebeu novos decantadores, baia para 
armazenamento de químicos e painel. 
As outras unidades também estão pas-
sando por manutenção preventiva.

 Em Arraial do Cabo, a unidade da 
Praia Grande passou por processo de 
revitalização e a estrutura física recebeu 
nova identidade visual e iluminação. Na 
parte operacional foi trocada a ponte 
raspadora do decantador e construída 
uma nova base para receber a caçamba 
roll on de lodo. A estação de Monte Alto 
também foi completamente recuperada, 
o prédio passou por reforma e o reator 
recebeu nova passarela. A estação de 
Iguaba Grande foi completamente refor-
mulada no ano passado e recentemente 
recebeu novo projeto de iluminação. Em 
Búzios a estação passou por pintura, 
projeto paisagístico e um novo soprador 
entrou em operação, o equipamento é 
responsável pela entrada de ar no pro-
cesso de aeração. Em São Pedro da 
Aldeia a estação passou por pintura, e 
recebeu nova iluminação e painel ilus-
trativo.
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(Rua atrás das Casas Bahia - Largo Santo Antônio)

Agência Senado

 Divulgação

TRF2 revoga prisão de ex-ministro 
suspeito de fraude na Eletronuclear

O desembargador fede-
ral Ivan Athié, do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Re-
gião (TRF2), revogou as pri-
sões temporárias do ex-mi-
nistro de Minas e Energia 
Silas Rondeau, do ex-de-
putado federal pelo Ceará 
Anibal Ferreira Gomes e de 
outras dez pessoas que es-
tavam com pedido de prisão 
emitido pelo juiz Marcelo 
Bretas, da 7ª Vara Fede-
ral Criminal. Eles foram al-
vos da Operação Fiat Lux, 
deflagrada na quinta-feira 
(25), que investiga fraudes 
na Eletronuclear. 

Athié se baseou na pre-
sunção de inocência dos 12 
investigados para revogar 
as prisões, segundo escre-
veu em sua decisão, em res-
posta ao pedido de habeas 
corpus de Ana Cristina To-
niolo, que acabou estendida 

a todos os demais.
“A prisão temporária, nos 

termos em que decretada, 
viola o princípio constitucio-
nal da não auto incriminação 
e da presunção de inocên-
cia. Ante o exposto, defiro 
a liminar, para revogar a 
prisão temporária decreta-
da em desfavor da pacien-
te. Ante o reconhecimento 
da inconstitucionalidade da 
decisão atacada, que foi a 
mesma para todos, estendo 
a liminar aos coinvestiga-
dos Anibal Ferreira Gomes, 
Silas Rondeau, Luis Carlos 
Batista de Sá, Paulo Sérgio 
Vaz de Arruda, Nelson Aris-
teu Caminada Sabra, Álva-
ro Monteiro da Silva Lopes, 
Pérsio José Gomes Jordani, 
João Lúcio dos Reis Filho, 
Sérgio Mauro Letichevsk 
José Eduardo Telles Villas e 
Patrício Junqueira.”

Caixa começa a pagar 
a terceira parcela do 
auxílio emergencial

]A Caixa Econômica Federal começa a depositar neste sábado (27) 
novas parcelas de R$ 600 (R$ 1.200 para famílias chefiadas por mu-
lheres) na poupança digital, referentes a três lotes de beneficiários do 
auxílio emergencial que não fazem parte Bolsa Família. Mais de 40 
milhões de pessoas receberão os créditos até o próximo sábado, de 
acordo com o mês de nascimento.

O calendário foi publicado na quinta-feira  (25) em edição extra 
do Diário Oficial da União e detalhado nesta sexta pelo presidente da 
Caixa, Pedro Guimarães, em entrevista virtual. Como os pagamentos 
são digitais, o banco não abrirá as agências.

Beneficiários do lote 1, que receberam a primeira parcela até o dia 
30 de abril, receberão neste sábado o crédito da terceira parcela. Serão 
mais de R$ 19,7 bilhões para 31 milhões de pessoas. Também será fei-
to o pagamento da segunda parcela para 8,7 milhões de beneficiários 
do lote 2, aqueles que receberam a primeira parcela entre 16 e 29 de 
maio, que receberão um montante de R$ 5,5 bilhões. A partir de ama-
nhã, a Caixa também creditará a primeira parcela para 1,1 milhão de 
beneficiários do lote 4, que receberão cerca de R$ 700 milhões.

Todos os beneficiários vão receber o dinheiro em uma conta digital, 
mesmo aqueles que indicaram conta de outro banco no cadastro. O 
presidente da Caixa destacou que a prioridade do banco é manter o 
atendimento digital, de forma a evitar aglomerações de pessoas nos 
pontos de atendimento, seguindo os protocolos de prevenção do pe-
ríodo de pandemia.

Os beneficiários poderão utilizar os recursos por meio do cartão de 
débito virtual, disponibilizado no aplicativo Caixa Tem, para compras 
pela internet ou por meio de maquininhas em lojas físicas. Também 
é possível realizar o pagamento de boletos e de contas de água, luz, 
gás e telefone. “Há um uso crescente e intenso de um desses quatro 
meios, 40% das pessoas já estão realizando compras dessa maneira”, 
disse Guimarães.

Para aqueles que quiserem realizar o saque em dinheiro, o calen-
dário de pagamento vai de 18 de julho a 19 de setembro, também de 
acordo com o mês de nascimento. Nas respectivas datas, havendo sal-
do remanescente na poupança digital, o valor será transferido automa-
ticamente para a conta que o beneficiário indicou no cadastro, sendo 
da Caixa ou conta em outro banco.

Lote 3 e Bolsa Família
Sobre o lote 3 de beneficiários, que tem cerca de 4,5 milhões de 

pessoas, o presidente da Caixa explicou que esse grupo já recebeu a 
primeira parcela nas contas digitais há cerca de dez dias e o saque em 
dinheiro poderá ser feito entre 6 e 18 de julho, também de acordo com 
o mês de nascimento. O pagamento da segunda parcela para esses 
beneficiários ainda depende de autorização do Ministério da Cidada-
nia e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social 
(Dataprev).

Já os beneficiários do auxílio emergencial que estão no programa 
Bolsa Família, recebem os recursos de acordo com o calendário do 
programa, sempre nos últimos dez dias de cada mês. Nesta sexta-fei-
ra, a Caixa está pagando a terceira parcela do benefício para quem tem 
o Número de Identificação Social (NIS) final 8.

Na segunda e terça-feira, o banco faz o crédito para aqueles com 
NIS final 9 e 0, respectivamente. Para este público, o recebimento do 
auxílio emergencial é feito da mesma forma que o benefício regular, 
utilizando o cartão do Bolsa Família ou por crédito na conta da Caixa.

Pedro Guimarães destacou que 65 milhões de pessoas já rece-
beram parcelas do auxílio emergencial e que ainda há cadastros em 
análise para o recebimento do benefício. Cerca de 2 milhões de pes-
soas estão passando pela primeira validação da Dataprev, e 1,3 milhão 
estão em reanálise.

O auxílio é destinado aos trabalhadores informais, microempreen-
dedores individuais, autônomos e desempregados, como forma de 
fornecer proteção emergencial no enfrentamento à crise causada pela 
pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Para investigar suspeitas de fraudes no uso de recursos 
públicos para combate à pandemia Covid-19 em municípios 
do estado, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) 
criou uma frente parlamentar. Também será fiscalizada a exe-
cução do repasse de verba doada pela Alerj à Secretaria esta-
dual de Saúde e cidades no âmbito da pandemia. Segundo in-
formações do grupo, foram cerca de R$ 1 milhão repassados 
pela Casa a municípios, totalizando R$ 100 milhões.

A frente parlamentar informou, ainda, que o Ministério Pú-
blico estadual (MPRJ) tem investigado as denúncias do mau 

Alerj cria Frente parlamentar para fiscalizar 
repasses a municípios durante a pandemia

uso de recursos em alguns municípios.
“Há denúncias e graves indícios de corrupção em meio à 

pandemia. Crime hediondo contra a saúde pública não dei-
xaremos passar”, afirmou Filippe Poubel (PSL), que preside 
os trabalhos auxiliado pelos vice-presidentes da frente, de-
putados Alexandre Freitas (Novo) e Chico Machado (PSD).

A criação do grupo foi oficializada no dia 18 de junho em 
Diário Oficial, prevendo reuniões remotas e convite de espe-
cialistas para discutir temas pertinentes às ações da frente 
parlamentar.

O Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ), por 
meio da 1ª Promotoria de Justiça 
de Tutela Coletiva do Núcleo Magé, 
reiterou, na quinta-feira (25), Reco-
mendação Administrativa expedida 
diante do trânsito em julgado da 
sentença proferida em 01/03/2019, 
na ação de improbidade administra-
tiva, nº 0000351-73.2011.4.02.5115, 
que em grau recursal determinou a 
suspensão, pelo período de oito 
anos, dos direitos políticos de Ro-
berto Petto Gomes, atual secretário 
Municipal de Saúde de Guapimirim. 
Na Recomendação expedida ao 
Município de Guapimirim, o MPRJ 
requer a exoneração, no prazo de 
48 horas, de Roberto Petto Gomes 
do cargo de secretário de Saúde, já 
que, com os direitos políticos sus-
pensos, Roberto Petto não poderia 
assumir o cargo.

No documento, o MPRJ destaca 
que a decisão mantida pelo Superior 

Tribunal de Justiça  também deter-
minou a aplicação de multa civil no 
valor de duas vezes do total dos pro-
ventos percebidos por Roberto Petto 
Gomes, na qualidade de chefe da 
Divisão de Controle e Avaliação do 
Hospital das Clínicas de Teresópolis 
Constantino Otaviano (HCTO), no 
período de 01.01.2005 a 31.10.2006, 
com juros de 0,5% ao mês, a partir 
da data da citação. Determinou, ain-
da, correção monetária aplicada na 
forma do Manual de Orientação de 
Procedimentos para os Cálculos na 
Justiça Federal, bem como proibição 
de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos 
fiscais ou creditícios, direta ou indi-
retamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de dez anos.

Sem prejuízo à Recomenda-
ção, a 1ª Promotoria de Justiça de 
Tutela Coletiva do Núcleo Magé 
também instaurou, nesta quinta-

-feira, inquérito civil para apurar 
possíveis irregularidades nas con-
tratações realizadas pela Secretaria 
de Saúde de Guapimirim, para o 
enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). A investiga-
ção teve início a partir de notícias 
de indícios de sobrepreço e possí-
vel superfaturamento na aquisição 
de camas, máscaras, ventiladores 
pulmonares e monitores, adquiridos 
pela referida secretaria.

No dia 26 de março a Promo-
toria de Justiça expediu Recomen-
dação à Secretaria Municipal de 
Saúde de Guapimirim apontando 
a necessidade de transparência 
total das aquisições feitas durante 
o período da pandemia, bem como 
sobre a imperiosa observância da 
normas legais que regem as aqui-
sições de produtos e serviços pelos 
entes públicos, que mesmo com as 
excepcionalidades previstas na Lei 
13.979/2020, a observância dos 

princípios de economicidade, lega-
lidade, eficiência e impessoalidade 
se impõe. A municipalidade respon-
deu à recomendação informando 
seu acatamento e a criação do link 
de acesso “Compras COVID” no 
site do Município. No mês seguinte, 
dia 25 de maio, a Promotoria no-
vamente oficiou o Município, desta 
vez, notificando o descumprimento 
da Recomendação em razão da 
falta de transparência das informa-
ções, eis que o link se encontrava 
vazio, ou seja, sem informação.

No bojo do inquérito, a Promo-
toria de Justiça solicitou ao Grupo 
de Apoio Técnico Especializado 
(GATE/MPRJ), uma análise de so-
brepreço e superfaturamento nos 
procedimentos administrativos nº 
2684\2020, 2685/2020, 2980/2020, 
3250/2020, havendo urgência espe-
cialmente quanto aos itens camas 
fawler, máscaras N95, monitores e 
ventiladores pulmonares.
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Com a gente

você viaja 

em boa 

Companhia

Empresário é alvo de megaoperação 
contra fraudes de merenda escolar

A Secretaria de Estado 
de Polícia Civil, por meio 
da 20ª DP (Vila Isabel) em 
ação conjunta com o Minis-
tério Público, por meio do 
Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Or-
ganizado (GAECO/MPRJ) 
realizou na sexta-feira (26), 
a operação Prandium con-
tra fraudes na compra de 
merenda e equipamentos 
para vários escolas da rede 
estadual de ensino. São 
64 mandados de busca e 
apreensão e um de prisão, 
que estão sendo cumpridos 
na capital e na Baixada Flu-
minense.

O único mandado de pri-
são da operação é contra 
o empresário Mauro Della 
Vieira Braga, responsável 
pela Fox Comércio e Pres-
tação de Serviços, que foi 
aberta em 2014 e tem sede 
em Nilópolis. Ele foi preso 
em casa, em São João de 
Meriti, ainda na Baixada.

As investigações tive-
ram início há cerca de cinco 
meses e apontaram a exis-
tência de uma organização 
criminosa que atua forjando 
orçamentos e preços com o 
objetivo de simular a concor-

rência no fornecimento de 
materiais e alimentos para 
as escolas estaduais. A qua-
drilha age fazendo uso de 
várias empresas todas per-
tencentes a mesma pessoa, 
mas em nome de “laranjas”.

Ainda segundo o apura-
do, alguns empresários fo-
ram monitorados ao longo 
das investigações aliciando 
e pagando propina à dire-
tores de escolas e diretores 
regionais para que houves-
se o direcionamento na es-
colha das empresas. Duran-
te a investigação os agentes 
verificaram que mesmo com 
a pandemia do Covid-19 e 
a suspensão das aulas, as 
atividades ilícita se manti-
veram para a compra e dis-
tribuição de cestas básicas 
aos alunos.

Ao todo 10 empresas 
foram investigadas por fa-
zerem parte do esquema 
que pode chegar a cerca de 
R$ 50 milhões de prejuízo. 
Todos os mandados foram 
expedidos pela 1ª Vara Cri-
minal Especializada da Co-
marca da Capital que tem 
atribuição para julgamento 
de Organizações Crimino-
sas.

Agentes da 82ªDP (Maricá) descobriram um cemitério clandestino pró-
ximo a restinga de Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a po-
lícia, o local era usado por uma facção criminosa para enterrar corpos de 
vítimas assassinadas pela facção. Na quinta-feira (25), foram encontrados 
corpos já em estado de decomposição em uma vala.

A polícia informou que ainda não sabe a quantidade de corpos que 
estão enterrados no local e que aguarda uma perícia.

A operação levou cerca de dois meses e investiga as atividades do 
tráfico de drogas na cidade. A operação foi batizada de “ Thanatos”, nome 
do deus grego da morte.

A polícia chegou ao local após informação passadas por moradores 
locais. “Essa semana recebemos denúncias de que os traficantes esta-
riam fazendo julgamentos aqui. Matando e enterrando as pessoas”, disse 
o delegado da 82 Delegacia de Polícia, Júlio César Mulatinho.

De acordo com o delegado, pessoas que foram dadas como desa-
parecidas na cidade podem ter sido assassinadas e escondidas no local. 
“Temos a suspeita de uma menina que andava com um traficante que 
está desaparecida de casa, então a gente acredita que é dela um desses 
corpos”, afirmou o delegado.

Segundo a polícia, as investigações dependem da perícia para sabe-
rem quais foram as circunstâncias das mortes.

Primeiro corpo retirado é de mulher
Com auxílio de uma retroescavadeira da Prefeitura de Maricá, a Polí-

cia Civil deu inicio a retirada dos corpos para serem encaminhados para o 
Instituto Médico Legal, em Barreto, Niterói. De acordo com informações, o 
corpo foi encontrado em estado a avançado de decomposição e aparen-
temente é de uma mulher, que usava macacão listrado e um tênis. Ainda 
não foi confirmada sua identificação. 

Cemitério clandestino é 
descoberto em área de 

restinga de Maricá

Polícia de Paraty prende 
homem suspeito de estuprar 

duas crianças em 2008
Agentes da 167ªDP (Paraty) prenderam, na quinta-feira (25), na 

estrada em Paraty, na Costa Verde do Rio, um homem de 37 anos, 
que não teve o nome divulgado, suspeito de estuprar pelo menos duas 
crianças de 7 e 12 anos, em 2008. Ele foi indiciado por dois crimes 
contra liberdade sexual.

De acordo com os agentes da unidade, o crime aconteceu em 2008, 
quando o homem constrangeu duas crianças a praticarem sexo oral 
com ele. Na época, uma terceira criança conseguiu fugir. O homem 
ofereceu uma quantia de R$ 10 para os menores. Ele foi capturado da 
Cidade de Cunha, em São Paulo, e já está à disposição da justiça.

Polícia prende falso médico 
que fazia procedimentos 

estéticos no Rio

Policiais civis prenderam um 
falso médico que realizava pro-
cedimentos estéticos em Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminense. 
O homem se passava por biomé-
dico e utilizava o registro de um 
profissional cadastrado no Con-
selho Regional de Biomedicina 
(CRBM) do Paraná. 

A investigação, que resultou 
na prisão em flagrante do médi-
co na quinta-feira (25), em uma 
clínica no centro de Nova Iguaçu, 
começou depois de uma denún-
cia do CRBM do Rio de Janei-
ro. Ele foi autuado por falsidade 

ideológica e exercício ilegal da 
profissão.

Durante a ação, os policiais 
fizeram uma vistoria na clínica e 
apreenderam materiais que com-
provam que o suspeito realizava 
procedimentos estéticos injetá-
veis, com produtos biomédicos 
e material de uso proibido em 
biomedicina, o que colocava em 
risco a saúde dos clientes.

Na hora da prisão, o falso 
médico fazia um procedimento 
de preenchimento e uso de enzi-
mas para emagrecimento e para 
crescer cabelo.

Delegacia de Petrópolis realiza
 Operação Barulho Zero

Policiais civis da 105ª DP (Petrópolis), em conjunto com 
perícia técnico científica, realizam, na noite de quinta-feira 
(25/06), a operação Barulho Zero, com o objetivo de fisca-
lizar motos irregulares e com emissão de ruídos excessivos 
que podem causar danos à saúde humana. A ação também 
tem a participação do 26º BPM (Petrópolis), da Guarda Civil, 
do Fiscal de Postura, da Secretaria de Segurança e Ordem 
Pública do município e do setor de cães da Guarda Munici-
pal.

A operação está sendo realizada nos bairros Vale dos Es-
quilos, Mosela e centro da cidade de Petrópolis. Os condutores 
que forem flagrados com motocicletas com ruídos que causem 
danos à saúde humana serão presos em flagrante, pelo crime 
previsto no artigo 54 da Lei de Crime contra o Meio Ambiente, 
e terão suas motocicletas apreendidas e receberão multa ad-
ministrativa.

A ação conjunta com os órgãos de segurança pública de 
Petrópolis ocorrerá de forma constante, atendendo as de-
núncias e reclamações de associações de moradores, no 
sentido de se dar uma resposta aos barulhos excessivos de 
motocicletas na cidade. 

Ao final da operação, sete motociclistas foram presos em 
flagrante.



5 - Variedades Tribuna dos Municípios Sábado a Segunda-feira, 27 a 29 de Junho de 2020

O presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira (26) que o 
Projeto de Integração do Rio São Francisco é uma “novela 
enorme que está chegando ao fim”. Bolsonaro participou, em 
Penaforte, no Ceará, da cerimônia de acionamento da com-
porta que será responsável pela chegada das águas do Eixo 
Norte do projeto ao estado do Ceará. As primeiras obras, 
para o deslocamento de parte das águas do São Francisco, 
foram iniciadas em 2007 pelo Exército. A previsão original do 
governo da época era inaugurar até 2010 todos os canais, 
reservatório e estações de bombeamento. A expectativa do 
governo atual é que o projeto esteja concluído no próximo 
ano.

A Fundação Rio das Ostras de Cultura promoveu uma webconferência para pres-
tar esclarecimentos sobre a Lei Aldir Blanc. Aprovada na Câmara Federal e no 
Senado, a nova legislação vai destinar R$ 3 bilhões ao setor criativo e cultural de 
estados e municípios. O recurso garantirá auxílio emergencial aos trabalhadores 
do setor, manutenção de espaços artístico-culturais e a promoção de instrumentos 
como editais e prêmios. Na abertura da webconferência, Cristiane Régis, presiden-
te da Fundação Rio das Ostras de Cultura, falou da importância da Lei Aldir Blanc, 
que está prestes a entrar em vigor. Agora só falta a edição de uma medida provisó-
ria pelo Governo Federal para disciplinar a execução orçamentária da proposta. A 
legislação garantirá o repasse de R$ 1,04 milhão, aproximadamente, para o setor 
artístico-cultural da Cidade.

O saque-aniversário, modalidade de saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), poderá ser usado como pagamento ou garantia de empréstimos. Desde sex-
ta-feira (26), os bancos podem operar essa linha de crédito. Segundo o Ministério da 
Economia, o trabalhador que estiver com a modalidade de saque-aniversário vigente 
poderá conceder autorização às instituições com as quais contrate ou pretenda contratar 
a alienação ou cessão fiduciária do seu saque anual para que acessem as informações 
cadastrais e financeiras de sua conta vinculada relativas a valores do saque-aniversário.

A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) anunciou na 
sexta-feira (26) a retirada de circulação de 2 bilhões de sacolas plásticas do meio 
ambiente, um ano após a regulamentação da lei que restringe a distribuição ao con-
sumidor pelos estabelecimentos comerciais de sacolas feitas à base de petróleo. O 
resultado superou a meta de 40%, prevista para o primeiro ano de vigência da lei, 
destacou o presidente da Asserj, Fábio Queiróz. Segundo a entidade, a redução 
atingiu 50% na entrega das sacolas. “Nunca tantas sacolas plásticas descartáveis 
foram retiradas de circulação em um intervalo de tempo tão curto”, disse Queiróz.

Por meio de nota, a Prefeitura de Arraial do Cabo esclareceu na 
sexta-feira (26) que é falsa a imagem com dizeres ‘nota oficial’ se 
passando pela administração municipal que circula em uma rede 
social. “Ao contrário do que foi divulgado, não há necessidade de 
nenhum funcionário público comparecer a sede da Secretaria de 
Administração, sobretudo pela cidade ainda estar com todos os de-
cretos de quarentena em vigor e os atendimentos presenciais nas 
Secretarias Municipais estarem restritos. Quanto ao teor do publi-
cado, também é falsa a informação de que TODOS os funcionários 
foram exonerados. A Prefeitura apenas exonerou servidores de car-
gos comissionados, devido a necessidade de readequar a adminis-
tração pública, e uma nova estrutura administrativa foi elaborada, 
sem qualquer aumento de despesas, e seguindo as diretrizes muni-
cipais”, diz trecho do comunicado.

Indígenas de aldeia em Angra dos Reis, na Costa Verde, são diag-
nosticados com covid-19. O estado de saúde do cacique Domingos 
da Aldeia Sapukai, no bairro do Bracuí, continua grave, mas na sex-
ta (26) apresentou melhoras. Já o indígena Idalino está com o qua-
dro estável. Os dois estão internados em UTIs do Centro de Refe-
rência Covid-19, que funciona no Hospital da Santa Casa, no centro 
do município. Esses casos não são os únicos na Aldeia Sapukai. A 
médica cedida pela prefeitura a pedido dos indígenas, responsável 
pelo posto de atendimento de saúde da Aldeia, Carmen Vieira de 
Moraes, disse que mais há mais de 40 registros do novo coronavírus 
na comunidade indígena, que foram identificados com uma ação 
constante de busca ativa. Todos eles estão sendo acompanhados 
e monitorados pelo Departamento de Saúde Coletiva, por meio do 
Programa Especial de Saúde Indígena e Vigilância Epidemiológica 
do município.

Eixo Norte

Diagnosticados 
Webconferência 

Saque-aniversário

Fora de circulação

Falsa nota

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/Preservar e Resistir

Ó Deus, só vós sois santo e sem vós 
ninguém pode ser bom. Pela interces-
são de São Francisco de Paula, dai-nos 
viver de tal modo, que não sejamos 
despojados da vossa glória. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na uni-
dade do Espírito Santo. Amém.

ORAÇÃO AO SANTO

SÃO 
FRANCISCO 

DE PAULA

Que tal fazer uma sopa de 
lentilha com bacon para 
aproveitar além do réveillon? 
Ela aquece os dias frios e o 
sabor dos dois ingredientes 
supercombinam entre si, 
trazendo uma explosão de 
sabores para o seu prato! 
Gostou? Confira o passo a 
passo!
Tempo: 1h (+4h de molho)
Rendimento: 6 porções
Dificuldade: fácil
Ingredientes:
• 500g de lentilha
• 1,5 litro de água
• 1 cubo de caldo de legu-
mes

• 2 folhas de louro
• 3 colheres (sopa) de azeite
• 250g de bacon em cubos
• 1 cebola picada
• 2 dentes de alho picados
• 1 talo de salsão em cubos
• 1 cenoura em cubos
• Sal e cheiro-verde picado a 
gosto
• Folhas de louro para decorar
Modo de preparo:
Coloque a lentilha em uma ti-
gela, cubra com água e deixe 
de molho por 4 horas. Escorra.
Em uma panela de pressão, 
misture a lentilha, a água, o 
caldo de legumes, o louro, 
tampe e cozinhe por 10 minu-

tos, em fogo baixo, após inicia-
da a pressão.
Desligue, deixe a pressão sair 
naturalmente e abra a panela. 
Reserve. Aqueça uma panela 
com o azeite, em fogo médio, 
e frite o bacon até dourar.
Adicione a cebola, o alho, o 
salsão e refogue por 2 minu-
tos. Junte a lentilha reservada 
com a água do cozimento, a 
cenoura e cubra com mais 
água.
Tempere com sal, cheiro-ver-
de e cozinhe por 5 minutos ou 
até a cenoura amaciar. Trans-
fira para uma sopeira e sirva 
decorado com folhas de louro.

Culinária

É provável que hoje você sinta 
o desejo de estar mais perto de 
quem ama, aproveitando mo-
mentos de grande cumplicidade 
e estreitando naturalmente os la-
ços afetivos. É tempo de celebrar 
as boas relações.

Horóscopo

A sua determinação e força de 
vontade estão à disposição das 
suas metas, e por isso é impor-
tante que você tenha em men-
te aquilo que deseja conquistar 
nesse momento. É tempo de 
vencer as suas batalhas.

Busque agora diminuir o ritmo 
para perceber atentamente as 
questões que possam estar pre-
judicando o bom andamento das 
suas atividades e funções. É tem-
po de promover ajustes em prol 
da sua produtividade.

Hoje você deve se ver liderando 
os projetos nos quais está en-
volvido, e essa atitude deve ser 
usada para estimular e empolgar 
aqueles que estão ao seu lado 
nessa jornada. É tempo de ser 
um bom exemplo.

Procure aliviar as pressões que 
você estiver impondo a si mes-
mo nesse momento, assim o seu 
bem-estar é ampliado e a sua 
eficiência tende naturalmente a 
crescer. É tempo de reconhecer 
as suas limitações.

É possível que hoje você sinta a 
sua sensibilidade mais à flor da 
pele, e por isso é importante es-
tar atento para perceber as mu-
danças repentinas de humor. É 
tempo de levar estabilidade às 
suas emoções.

A melhor maneira de lidar com 
os seus sentimentos agora, é 
simplificando as sensações que 
eles vêm despertando em você. 
Afinal, as emoções podem com-
prometer o senso crítico. É tem-
po de ser prático.

Além de um planejamento con-
sistente, é preciso boas doses 
de coragem para realizar metas 
e intenções de forma bem-suce-
dida. E hoje você pode contar 
com a sua valentia. É tempo de 
superar obstáculos.

Procure olhar com atenção para 
os detalhes que moram nos 
seus sentimentos, percebendo 
crenças que precisam ser atuali-
zadas para que o seu estado de 
espirito possa ser aprimorado. É 
tempo de se observar.

Procure hoje estar dar mais aten-
ção aos amigos, aproveitando a 
chance de conversar sobre as-
suntos interessantes, expandin-
do a mente. Afinal, a sua socia-
bilidade está em alta. É tempo de 
interação.

Para manter as relações em 
harmonia, é preciso que hajam 
nelas trocas verdadeiras e ho-
nestas. Afinal, a sua grande so-
ciabilidade pede encontros se-
guros. É tempo de estabelecer 
diálogos esclarecedores.

Caso sinta a sua sensibilida-
de amplificada, lembre que ela 
pode ser harmonizada com mo-
mentos de reflexão e pondera-
ção. Assim você se mantém se-
guro em relação ao que sente. 
É tempo de unir mente e alma.

Divulgação

São Pedro da Aldeia – RJ – Moradores pedem mais 
fiscalização nas ruas e conscientização da população. 
“Quem faz o bairro é o morador, porém é preciso uma ree-
ducação e fiscalização da parte do poder público. Porque 
vejo que é como seca gelo. Os bairros estão todos cheioa 
de lixos pelas esquinas, com dificuldade por falta de mas 
mãos de obra e maquinário suficiente. O serviço limpa e 
em seguida o problema permanece. Tem que ter fiscaliza-
ção por toda São Pedro da Aldeia. Colocar cartazes, fazer 
uma campanha mediante a população. Venho aproveitar e 
solicitar o serviço a secretaria de serviço público para um 
mutirão de limpeza ao bairro Porto do Carro. Tá lixo por 
todo lado”, disse Bruna Alves.

Cabo Frio – RJ – Indignados com fala do prefeito Dr. 
Adriano Moreno durante uma entrevista numa rádio local, 
servidores exigem o pagamento dos salários atrasados. 
“Caro prefeito, o senhor hoje teve a coragem de ir a rádio 
dizer que pagou a todos, inclusive comissionados. E os 
aposentados? O senhor esqueceu? Todo mês o mesmo 
desespero. Já faz um mês e três dias que recebi o paga-
mento de abril. O senhor sabe que as contas são mensais? 
Sabe que aposentados também têm família? Será preciso 
recorrer ao MP para que você cumpra a lei? Se não sabe 
gerir, peça para sair”, disse a professora Assunção.

Cadê? Fiscalização

Sem salário
Búzios – RJ -  Pais e responsáveis de alunos relatam que 
não receberam o kit merenda distribuído pela Prefeitura. 
“Cadê o kit merenda dos alunos? Já recebeu? Mentira sou 
mãe de alunos que não viram nem o cheiro”, disse Ana Soa-
res. Outra mãe cobra a disponibilização de aulas virtuais. 
“Acho um absurdo! tem lugares que os alunos estão estu-
dando em casa via online, aqui em Búzios não estão fazen-
do nada pra ajudar os alunos a não perderem o ano escolar! 
Ao invés de fazer praça pública, acredito que seria muito 
mais útil investir o dinheiro nesse momento nas escolas com 
planejamento de estudo, seja online ou por apostilas”, suge-
re Suellen Gonçalves.

CIDADÃO

Sopa de lentilha com bacon
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Três meses depois 
do que previa o calen-
dário no começo do 
ano por causa da pan-
demia do novo corona-
vírus, a CBF divulgou 
uma nova data para o 
início das disputas do 
Campeonatos Brasilei-
ros das Séries A e B. 
Em nota, no site oficial 
da entidade, a projeção 
ficou para o começo de 
agosto, com a Primei-
ra Divisão no dia 9, um 
domingo, e a Segundo-
na no dia anterior.

A decisão foi tomada 
na noite de quinta-feira 
(25), em reunião con-
vocada pela CBF junto 
com a Comissão Na-
cional de Clubes (CNC) 
com a participação dos 

40 clubes disputantes 
das duas séries.

As datas básicas e o 
cronograma de retorno 
foram propostos pelo 
presidente da CBF, Ro-
gério Caboclo, e apoia-
dos pelos clubes.

O retorno do futebol 
depende da autoriza-
ção das autoridades 
de saúde. Mas, dezeno-
ve dos vinte clubes da 
Série A se dispuseram 
a jogar fora das suas 
cidades, em última ins-
tância, caso até lá seus 
municípios não este-
jam liberados pelas au-
toridades de saúde a 
realizar jogos. Foi um 
sinal de apoio à realiza-
ção da competição pela 
CBF.

Um debate entre quatro técnicos 
de importantes modalidades do es-
porte nacional revelou como está a 
preparação e o que podemos esperar 
do desempenho do Brasil na Olimpía-
da de Tóquio (Japão), adiada para o 
ano que vem. O encontro virtual, pro-
movido pelo Comitê Olímpico do Bra-
sil (COB) por meio de live (transmis-
são ao vivo), realizada na quarta-feira 
(24), reuniu os técnicos Zé Roberto 
Guimarães (vôlei feminino), Fernando 
Possenti (maratonas aquáticas), Ney 
Wilson (judô) e Sérgio Santos (Tria-
thlon). 

Seleção feminina de vôlei 
Único tricampeão olímpico bra-

sileiro, Zé Roberto ressaltou uma 
preocupação a mais causada pelo 
adiamento dos Jogos de Tóquio em 
2021. O desejo de duas importantes 
jogadoras se tornarem mães nesse 
período. O comandante não revelou 
os nomes das atletas. “É um assunto 
sério. Muita gente fala que o adiamen-
to é de apenas um ano. Mas o ciclo 
olímpico é de quatro anos, e  elas já 
tinham se programado com antece-
dência. Não sei se teremos algumas 
baixas. Estamos conversando. Não 
é uma decisão fácil. As atletas, nessa 
faixa etária de 32, 33 anos, começam 
a pensar cada vez mais em constituir 
uma família. E é claro que a gente 
respeita demais esse lado das joga-
doras”, disse Zé Roberto.

Ele falou também sobre o grupo 
que a equipe brasileira terá pela frente 
na fase inicial dos Jogos de Tóquio, 
que inclui Japão, Sérvia, Coreia do 
Sul, República Dominicana e Quênia. 
“Sempre gostei de cair em grupos for-
tes. Sendo testado desde o princípio, 
você tem a certeza de que está prepa-
rado. E teremos pela frente também 
o Japão e a Coreia, equipes asiáticas 
que sempre trazem muitas dificulda-
des para o nosso time. Isso nos força 

a ter um ritmo de jogo diferente. Nós 
não somos a melhor equipe, mas 
estamos na briga. China, Sérvia e Es-
tados Unidos estão na nossa frente. 
Brigamos em igualdade com a Itália e 
também com essas outras três”, pre-
viu Zé Roberto.

Maratona Aquática
Fernando Possenti, o técnico 

da equipe nacional de maratonas 
aquáticas, que tem como o grande 
nome a pentacampeã mundial Ana 
Marcela Cunha, lamentou o longo 
período que os atletas têm passado 
longe da água em virtude da pande-
mia do novo coronavírus (Covid-19). 
“Não tem como. Ela [a água] é funda-
mental no nosso esporte. Mas procu-
ramos tirar algo bom desse período 
e buscar soluções”, afirmou.  Uma 
delas foi o equipamento VASA, for-
necido pelo COB, que ajuda o atleta 
a simular a natação mesmo sem o 
contato com a água. “Esse apare-
lho tem adaptações de elásticos e 
variações de tração, intensidade e 
potência. Podemos fazer séries dife-
rentes”, explicou.

A modalidade também é uma das 
únicas na qual a aplicação de força é 
feita na horizontal e não na vertical. 
“Buscamos resolver [isso] com essa 
tecnologia. O COB nos ajudou muito. 
São soluções criativas para que eles 
pudessem estar executando, pelo 
menos, o gesto motor”.

O técnico lembrou também que 
nesse último ciclo a equipe optou por 
competir o máximo possível. “Tive-
mos uma rotina muito puxada de via-
gens e competições. Mas foi essa a 
estratégia. Queríamos testar e conhe-
cer os adversários na prática. E agora 
estamos aproveitando esse período 
para evoluir na parte técnica”.

Triathlon 
O experiente Sérgio Santos, di-

retor técnico da Confederação Brasi-

leira de Triathlon (CBTri) tem quatro 
Olimpíadas na carreira, sendo duas 
por Portugal e duas pelo Brasil. Ele 
considerou que esse ano a mais, até 
os Jogos de Tóquio, será positivo. A 
modalidade olímpica consiste de três 
provas: 1,5 quilômetro de natação, 40 
km de ciclismo e 10 km de corrida. “O 
Brasil tem um time muito jovem. Es-
ses meses trarão mais maturidade e 
experiência para eles. Um ano para 
treinar e crescer. Isso, com certeza, 
irá beneficiá-los. A modalidade é de 
resistência, geralmente o ápice do 
atleta chega depois dos 20 [anos]. 
Para muitos deles, até acima dos 
30. O adiamento vai ser positivo”, 
acredita.

Judô
O gestor de alto rendimento da 

Confederação Brasileira da modali-
dade (CBJ), Ney Wilson, destacou a 
importância da seleção estar prestes 
a viajar para Portugal para uma etapa 
de treinos, a primeira depois da pan-
demia do novo coronavírus. “O atleta 
precisa do adversário. O impacto para 
os nossos atletas só não foi maior 
porque praticamente todo mundo pa-
rou. Apenas o Uzbequistão não teve 
paralisação nenhuma. Alemanha é o 
mais avançado da Europa. A França 
está muito parecida com o Brasil. E 
Portugal está retomando agora com 
testagem de todos os atletas”, detata-
lhou Wilson.

O dirigente informou também que 
a CBJ, em conjunto com a Federação 
Portuguesa, está fazendo o planeja-
mento da ida da delegação brasileira 
para o país ibérico. “A ideia é dividir 
com eles os protocolos e necessida-
des. Vamos dividir os trabalhos em 
micro treinamentos. Os nossos atle-
tas estão há bastante tempo sem os 
movimentos específicos do judô. Por 
isso, temos que retomar com cautela”, 
completou.

Nove atletas das ca-
tegorias de base do Volta 
Redonda foram integrados 
ao elenco profissional nesta 
semana. São eles: o golei-
ro Adne; os laterais Valter, 
Marcinho e Bebê; os meio-
-campo Guilherme Eulálio, 
Pedro Thomaz, Gregório e 
Bambam; e o atacante Juan.

Seguindo o protocolo 
de segurança criado pelo 
Departamento Médico do 
Esquadrão de Aço, antes 
de se juntarem aos demais 
jogadores do elenco, todos 
os pratas da casa passaram 
por exames no laboratório 
da LABES, parceiro do Es-
quadrão de Aço, para de-
tectar a Covid-19. Todos os 
resultados deram negativo.

Com isso, o plantel tri-
color conta agora com 17 
pratas da casa. Além dos re-
cém-promovidos, já estavam 
no profissional os goleiros 
Avelino e Vinícius Dias; o za-
gueiro Luan; o lateral-direito 
Julinho; os volantes Bodão e 
Bruno Barra; e os meias Pe-
dro Alves e Luan.

“Ficamos orgulhosos 
em ver uma quantidade tão 
grande de pratas da casa 
no elenco profissional, o que 
reafirma que o trabalho nas 
categorias de base está sen-
do muito bem feito. No nosso 
planejamento procuramos 
mesclar jogadores experien-
tes com jovens, porque acre-
ditamos que isso é o que faz 
um plantel forte. Os garotos 
chegam e podem aprender 
muito com os mais experien-
tes, como o Heitor e o Bru-
no Barra, por exemplo, que 

sempre conversam, passam 
informações e isso agrega 
muito para a formação de-
les”, – destacou o vice-pre-
sidente Flávio Horta Júnior.

Falando sobre o dia de 
atividades, a segunda-feira 
foi de treinamento em pe-
ríodo integral. Na parte da 
manhã, o preparador físico 
Paulo Fagundes comandou 
um treinamento físico no CT 
Oscar Cardoso. Já na parte 
da tarde, os atletas realiza-
ram atividades físicas e de 
força na sede do clube.

Está difícil resolver o local em 
que a partida entre Americano e 
América será disputada. O local 
do jogo válido pelo Grupo Z do 
Campeonato Carioca, que define 
o rebaixamento, foi alterado pela 
terceira vez nessa semana.

Dessa vez, a Federação de 

Futebol do Estado do Rio de Ja-
neiro (Ferj) anunciou que o jogo 
será no estádio Elcyr Resende 
de Mendonça, em Bacaxá, casa 
do Boavista. A partida acontece 
neste sábado (27) a partir das 
15h.

A partida estava marcada an-

teriormente para o estádio Ferrei-
rão, em Cardoso Moreira.

Em Audiência Pública, reali-
zada na quinta-feira (25/06), ao 
vivo, na sede da FERJ, foi de-
terminado que o árbitro Maurício 
Machado Coelho Junior apitará 
Americano x América. 


