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Niterói reabre o Restaurante Popular e inicia obras
para totalizar 60kms de ciclovia na Região Oceânica

Além da exibição de filmes, o espaço terá mostras, debates, rede audiovisual, festivais e parcerias com escolas de cinema. Pág. 3

Bolsonaristas apoiam a candidatura de Roberto Sales em São
Gonçalo e coronel Salema prestigia sargento Lopes em Magé
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Cultura de Maricá ganha Cine
Popular Henfil reformado

Itaipuaçu terá sua
primeira agência
bancária em 2021
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Redescubra o Rio
com descontos de
até 50%
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AquaRio, Bondinho Pão de
Açúcar, Paineiras Corcovado,
Rio Star e Trem do Corcovado
reabriram juntos com descontos
de 30 a 50% para todos os
moradores do estado do Rio de
Janeiro. Página 5
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“Eu priorizo a criatividade”, é com essa frase
que o advogado carioca, Fábio Queiróz,
presidente da Associação de
Supermercados do Estado do Rio de
Janeiro - ASSERJ, e VP da Associação
Brasileira de Supermercados - ABRAS,
destaca a principal característica de sua
gestão.

Fotos Paulo Celestino e Sara Celestino/Jornal Gazeta Fluminense

Conheça o executivo
que transformou o

setor dos
supermercados do Rio
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“Eu priorizo a criatividade”, é
com essa frase que o
advogado carioca, Fábio
Queiróz, presidente da
Associação de Supermercados
do Estado do Rio de Janeiro -
ASSERJ, e VP da Associação
Brasileira de Supermercados -
ABRAS, destaca a principal
característica de sua gestão.
Mas, até assumir a presidência
da entidade, em 2015, Fábio
acumulou 14 anos de
experiência no setor jurídico
de uma das principais redes de
supermercados da cidade. Ele
foi primeiro lugar na OAB do
Rio de Janeiro, aos 20 anos,
entre mais de 3 mil candidatos
e responsável por fundar o
departamento jurídico do
Supermercados Mundial.
“Sempre priorizei o coletivo e
não o individual”.
Atualmente com 43 anos,
Fábio Queiróz revela alguns
segredos que o fizeram chegar
a liderar um setor que
emprega diretamente mais de
200 mil pessoas no Estado do
Rio, e possui mais de 400
redes associadas e mais 2 mil
lojas.
Entre os marcos de sua gestão
estão a recuperação financeira
de uma dívida de 2 milhões; a
reformulação da SRE TRADE
SHOW, um dos maiores
encontros entre distribuidores,
fornecedores e a indústria com
os principais líderes dos
setores supermercadista,
bares, restaurantes, hotéis,
padarias e food service de
todas as regiões do Brasil que
ocorre anualmente; e a
reformulação da revista SUPER
NEGÓCIOS, renomada
publicação voltada para o
varejo.
Além disso, Fábio Queiróz
também foi protagonista na
criação do primeiro evento de
tecnologia para o varejo no Rio
de Janeiro - Conecta Varejo -
que na última edição bateu
recorde de público com mais
de 5 mil pessoas; no
treinamento de excelência em
atendimento e serviço com o
Disney Institute, onde levou
um grupo de 50 donos das
principais redes de
supermercado do Rio para
aprender e estudar as
melhores práticas de
atendimento; e recentemente
na primeira live beneficente
aos pés do Cristo Redentor
que homenageou mais de 8
milhões de colaboradores de
supermercados do Brasil. A
live inédita teve mais de 17 mil
espectadores nas redes
sociais, onde foram
arrecadados mais de 86
toneladas de alimentos,
entregues à famílias em
situação de vulnerabilidade
social e a instituições sociais.

Gestão criativa: Conheça o executivo carioca que
transformou o setor supermercadista do Rio

Por Larissa Haddock Lobo 

Aos 38 anos, Fábio Queiróz foi o mais jovem executivo a assumir a presidência da ASSERJ

Questionado se em algum
momento pensou em desistir
em meio aos desafios, Fábio
Queiróz foi enfático “De forma
alguma, começamos do zero e
fazemos tudo de novo”.
O INÍCIO DE UMA HISTÓRIA
DE SUCESSO E SUPERAÇÃO
Fábio Queiróz atua no setor
supermercadista há 19 anos.
Atualmente, seu nome é
sinônimo de inovação à frente
dos supermercadistas. Possui
importante atuação no setor
por investir constantemente
em conhecimento para
aperfeiçoar o varejo.
“Me formei aos 15 anos e tive
que optar em qual carreira
seguir. Não sabia o que fazer e
a profissão do momento era
informática. Mas, fiz direito por
meu avô ser advogado, e vi
que estava na profissão certa
pois tinha como características
o poder de persuasão e
sempre gostei de ler. Me
formei aos 20 anos, e precisei
ser emancipado para a colação
de grau, pois a maior idade na
época era 21 anos”, relembra.
Na época, precisou sair da
atuação no direito para ajudar
seu pai, que tinha um negócio.
Trabalhou com ele por dois
anos, e hoje entende que
passou com o pai os últimos
anos de sua vida, pois faleceu
de câncer aos 52 anos.
Chegou a atuar como auditor
fiscal de São Gonçalo por três
meses, mas não se encontrou.
Foi quando decidiu que ia
morar fora do país, onde
grande parte da sua família
mora, nos Estados Unidos.
“Até que veio o convite em
uma festa para implementar o
departamento jurídico de uma
grande rede de

supermercados, o Mundial.
“Agarrei com unhas e dentes,
fiz com toda a força e fiquei
por 14 anos na empresa”,
conta.
ATUAÇÃO NA ABRAS
Fábio Queiróz representava o
Mundial na ASSERJ e sempre
teve o espírito de líder coletivo
- não vendo apenas os
próprios interesses e isso
chamou a atenção dos demais
associados. Foi convidado para
ser presidente dois anos antes
e não aceitou. “Assumi a
ASSERJ em 2015, mas em
2013 os supermercadistas me
convidaram para a presidência,
eu neguei porque não
acreditava na forma de gestão
da época”.
Sua atuação focada em
inovação logo chamou a
atenção da entidade nacional,
a Associação Brasileira de
Supermercados (ABRAS), o
qual integra a vice-presidência.
Fábio, inclusive, foi o
percursor do retorno da
Convenção ABRAS para o Rio
de Janeiro, em 2018, após 14
anos sem ser sediada na
cidade.
5 ESTRATÉGIAS PARA O
SUCESSO, por Fábio Queiróz:
- Resiliência
- Inovação: tudo o que você
faz para ser melhor é inovação
- Visão - sempre ver à frente,
se lançar no futuro
- Coletividade (olhar para o
todo)
- Coragem
Sobre a ASSERJ
Criada em 1969, a Associação
de Supermercados do Estado
do Rio de Janeiro tem como
objetivo unir, servir e
representar o segmento
supermercadista nos cenários
político, econômico e social,
promovendo a interação entre
os players e o
desenvolvimento da qualidade
da gestão. Hoje comandada
pelo executivo Fábio Queiróz,
eleito presidente em 2015, a
ASSERJ representa os
interesses de 300 grupos
supermercadistas do Estado do
Rio de Janeiro e oferece a seus
associados diversos benefícios,
como cursos de
aperfeiçoamento, palestras,
consultoria e assessoria na
área jurídica.

Na pandemia,plataforma
gratuita busca fortalecer o

empreendedorismo

Por Aline Moura

CPI no Congresso, mecanismos
legais e ações de redes sociais
devem diminuir informações
falsas
Em um ano tão atípico e
impactante para a vida das
pessoas como está sendo 2020, o
processo eleitoral brasileiro
também será diferente. Além do
adiamento de data para proteger
a população e evitar
aglomerações por conta do
coronavírus, as eleições
municipais serão foco de atenção,
com mais controle de
informações que interferem no
processo de escolha dos
representantes públicos.
“A legislação eleitoral,
especialmente por conta dos
episódios ocorridos em 2018,
assumiu o protagonismo na
criminalização das fake news.
Com a Lei 13.834/2019, foi
criminalizada a denunciação
caluniosa eleitoral, que abrange a
propagação de notícias falsas que
prejudiquem adversários
políticos”, explica Acacio Miranda
da Silva Filho, doutorando em
Direito Constitucional pelo IDP/DF
e mestre em Direito Penal
Internacional pela Universidade
de Granada/Espanha.
Enquanto o Congresso Nacional
trabalha na investigação de
informações falsas que foram
largamente propagadas durante
as eleições de 2018, por meio da
Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito (CPMI) das Fake News,
o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
também está atento aos
preparativos para a eleição deste
ano:

Com o objetivo de ajudar as empresas a superar os desafios
causados pela pandemia, o Conselho Regional de Administração
(CRA-RJ) criou o ADM Perfil&Negócios, uma plataforma online
gratuita para promover serviços profissionais e empresariais para
registrados no Conselho.
Além de fortalecer o ecossistema empreendedor, a proposta serve
como fonte de pesquisa segura para auxiliar a sociedade a
identificar profissionais e empresas legalmente habilitadas ao
exercício de atividades na área da Administração.
Os registrados vão poder, por exemplo, veicular informações
sobre prestação de serviços, vagas de emprego, ajudar
profissionais na recolocação no mercado de trabalho entre outros.
Para o presidente do CRA-RJ, Wallace de Souza Vieira, a
plataforma poderá ainda auxiliar empresas a encontrarem novos
possíveis clientes e fornecedores. “A ideia é fomentar mais formas
de colaboração com os profissionais e empresas registradas,
buscando amenizar os efeitos produzidos pela emergência
sanitária mundial que nos atingiu a partir do mês de março”.

 Funcionamento

A plataforma conta com muitos recursos, incluindo a integração
com as principais redes sociais e aplicativos de comunicação.
Além disso, possibilita o gerenciamento do agendamento de
reuniões de trabalho com os futuros clientes.
O ADM Perfil&Negócios também está vinculado ao portal
institucional do Conselho, contribuindo para grande visibilidade e
ampla divulgação por todas as mídias.
- Sabemos que as consequências econômicas e sociais da
pandemia ainda permanecerão por um longo tempo. Por esse
motivo, queremos ajudar todos os registrados a se reinventarem,
além de auxiliá-los na busca de novas soluções para os desafios
do cenário atual – ressalta Vieira.

Eleições 2020 terão
barreiras contra fake news

“O TSE aperfeiçoou os
mecanismos de controle de
propagação de notícias através
das mídias sociais, evitando a
prolação indiscriminada de
notícias”, destaca Acacio Miranda.
Segundo ele, a inovação
criminaliza a “boca de urna
virtual” e medidas concretas
deverão ser adotadas, e serão
tidos como criminosos, os
pedidos de votos através das
ferramentas de comunicação
virtual nas 24 horas que
antecedem o pleito.
Do outro lado, as próprias
plataformas de redes sociais vêm
criando aos poucos mecanismos
para inibir a disseminação de fake
news, como limitação da ação de
robôs, de perfis falsos e da
prática de impulsionamentos
ilegais.
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Totalmente reformado foi entregue
à população o Cinema Público
Municipal Henfil, que entra numa
nova fase. A fachada lembra o Cine
Odeon da Cinelândia, Centro do Rio.
No evento, transmitido pelos canais
oficiais da Prefeitura (Youtube e
Facebook), foi exibido o
documentário “Henfil”, da premiada
diretora Ângela Zoé.
“Trata-se de uma nova era do Cine
Henfil. Quando a pandemia passar,
queremos criar mostras, lançamentos
com debates, atrair festivais, criar
uma rede do audiovisual e articular
parcerias da Secretaria de Cultura
com escolas como a Cinecittà, na
Itália, e a de Los Baños, em Cuba,
além de universidades que tenham
curso de cinema no Rio de Janeiro”,
disse o secretário Sady Bianchin.

Cinema Municipal Henfil lembra o Cine Odeon

MARICÁ

Para Ivan de Souza, filho do
cartunista que dá nome ao lugar, é
importante presenciar essa
reabertura. “Um cinema que se
propõe popular, sem fins lucrativos,
só posso desejar que seu objetivo
jamais seja desvirtuado”, diz.
Segundo a diretora do documentário,
Ângela Zoé, o filme é uma peça de
resistência nesse momento de crise
na cultura. “Eu tive a sorte de fazer
um trabalho sobre um artista que
escolheu o caminho do humor como
saída em tempos difíceis. E nada
mais irreverente do que ‘dar uma
aliviada’, como o Henfil mesmo
dizia, através do humor”, comenta a
cineasta. “E isso tudo é mostrado no
documentário, esse lado dele”,
finaliza.

O distrito de Itaipuaçu tem uma população estimada em 40 mil habitantes, o
maior loteamento urbano da América Latina (Jardim Atlântico), um condomínio
do Minha Casa Minha Vida com 1.600 famílias, centenas de casas de aluguel
para temporada e comércio em desenvolvimento, vai ganhar sua primeira
agencia bancária no ano que vem.
Essa informação foi dada durante a live ao vivo do PSD Maricá, que abordou o
tema “Comércio – Soluções para sobreviver a pandemia em Marica”, que
contou com as participações do vice-presidente da Associação Comercial de
Maricá (ACM), Delfin Moreira e do pré-candidato a vereador Epson Birinight.
A mediação foi do presidente do partido Alexandre Oliveira.
No debate, Delfim Moreira informou que a ACM vem conversando com o
prefeito Fabiano Horta (PT) da necessidade da instalação de uma agencia
bancária em Itaipuaçu.
“Em outubro o prefeito deve lançar o edital de concorrência para escolher qual
o banco será responsável pela folha de pagamento dos servidores ativos,
inativos e pensionistas. Neste edital constará a obrigatoriedade do banco
vencedor montar uma agência em Itaipuaçu”, disse Delfin.
Hoje, a Prefeitura tem cerca de 7.800 servidores que recebem pelo Banco
Santander.
Atualmente em Itaipuaçu, pagamentos de contas podem ser feitos em apenas
duas casas lotéricas e saques em dinheiro em seis caixas 24 horas. Depósitos
somente em Niterói ou centro de Maricá.

Itaipuaçu terá agência bancária em 2021

Próximo ao Centro da
cidade, com dezenas de
canteiros que abrigarão
hortaliças, plantas
medicinais entre outras, a
primeira praça
Agroecológica de Maricá
chega para dar muito mais
que um charme especial.
O local também tem

Município ganha primeira Praça
Agroecológica

academia ao ar livre e play ground para os pequenos. Num espaço de 2 mil metros
quadrados de tanta beleza e verde, haverá um espaço especial para os técnicos da
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, onde eles irão
distribuir mudas e sementes e orientar sobre o plantio. A Praça Agroecológica fica
em Araçatiba, Centro de Maricá.

Seguindo o estilo europeu, o Mercado Municipal Pedro Paulo
Pereira será entregue a população de Maricá dentro de um ano,

segundo previsão da Prefeitura de Maricá. O mercado vai
ocupar uma área de 2.500 metros quadrados na Avenida

Roberto Silveira, no Flamengo. A obra está licitada e orçada
em cerca de R$ 10 milhões e terá também um polo de arte e

cultura.
Para o prefeito Fabiano Horta (PT), a cidade que existe hoje é

parte de uma construção que foi feita no passado.
No lançamento da pedra fundamental, o prefeito Fabiano Horta

(PT) disse que os mercados municipais são os grandes
epicentros e movimentam o fluxo de pessoas nas grandes

metrópoles. Como cultura popular, expressão dos produtos
típicos, construir esse mercado é um marco muito grande para

Maricá. “A gente precisa fortalecer a agricultura local, a cultura

Mercado do Produtor terá estilo europeu
dos nossos produtos tradicionais, produtos que precisam estar
vivos na cultura gastronômica e cultural da cidade”, afirmou o

prefeito.
Segundo o arquiteto responsável pelo projeto da obra, Francisco

Lameira, o novo mercado contará com boxes para peixaria,
restaurantes, vendas de alimentos e produtos locais, palco para

show e eventos, aquário flutuante, área de vivência e um grande
estacionamento no entorno. Todo projeto foi realizado pensando

na acessibilidade de todos.
O secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Carolino Gomes

dos Santos ressaltou a importância do novo mercado. É uma
obra de cunho social muito grande, o mercado vai poder

incentivar a produção, dar suporte ao produtor. Aqui ele vai
vender o seu próprio produto, além disso a comunidade terá

contato direto com toda produção”, finalizou.

Fotos Paulo Celestino e Sara Celestino/Jornal Gazeta Fluminense



Quem gosta de usar a internet para
fazer pesquisas fajutas querendo
induzir, enganar o eleitor, que fique
esperto. A fiscalização da Justiça
Eleitoral está de olho e pode acabar
com a alegria de muitos pré-
candidatos, principalmente a
prefeito, que autorizam seus
assessores a este tipo de
irregularidade.
O registro na Justiça Eleitoral deve
ser feito até cinco dias antes de sua
divulgação. Empresas que não
cumprirem a regra estão sujeitas ao
pagamento de multa.
As pesquisas de opinião pública
relativas às Eleições 2020 ou aos
seus pretensos candidatos devem ser
previamente registradas na Justiça
Eleitoral até cinco dias antes de sua
divulgação, por meio do Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais
(PesqEle). A regra, que começou a

Eleições 2020: pesquisas de opinião
devem ser previamente registradas

POLÍTICA

valer no dia 1º de janeiro, é
disciplinada pela Resolução do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
23.600/2019, que regulamenta os
procedimentos relativos ao registro e

à divulgação de pesquisas.
Pesquisa eleitoral é a indagação feita
ao eleitor, em um determinado
momento, sobre a sua opção a
respeito dos candidatos que

concorrem em uma eleição. De
acordo com a resolução, o
concorrente cujo registro de
candidatura tenha sido indeferido,
cancelado ou não conhecido somente
poderá ser excluído da pesquisa
quando cessada a condição sub
judice, ou seja, quando houver um
julgamento definitivo sobre o seu
pedido de registro.
A resolução prevê a aplicação de
sanção às empresas responsáveis pela
divulgação de pesquisas sem o prévio
registro das informações constantes
de seu artigo 2º, entre elas: o nome
do contratante; o valor e a origem
dos recursos despendidos; a
metodologia e o período de
realização do levantamento; e o
questionário completo aplicado ou a
ser aplicado. A multa prevista é de
R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00.

O Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro (TCE-RJ) identificou
irregularidades na execução do contrato
celebrado entre a Prefeitura de Magé e a
empresa Listen Local Information
System Ltda. para a realização de
pesquisa domiciliar nos moldes de censo
estatístico, após auditoria
governamental realizada em 2016. O
voto foi apresentado pelo conselheiro
Rodrigo M. do Nascimento e aprovado
por unanimidade pelo Corpo
Deliberativo. 
Em sessão telepresencial, realizada no
dia 05 deste mês, o plenário julgou
irregulares nas contas do ex-prefeito
Rozan Gomes da Silva e da sociedade
empresária Listen Local Information
System Ltda., com a consequente
imputação de débito solidário  no valor
de R$ 5.759.635,45, ref erente a
1.620.150,62 UFIR-RJ e que deverá ser
devolvido aos cofres municipais.
O ex-prefeito, que esteve à frente da
administração de Magé de outubro de
2010 a maio de 2011, também recebeu
duas multas que somam o valor de
R$ 128.696,37, equivalente a
36.201,51 UFIR-RJ. A empresa Listen
Local Information System também foi
multada em R$ 57.596,37 (16.201,51
UFIR-RJ).
Durante a auditoria realizada foram

TCE imputa débito e multa a ex-prefeito de Magé

Rozan Gomes deverá desembolsar mais de
R$ 5,7 milhões por contratação de censo estatístico

sem comprovação da prestação do serviço

apontados cinco achados de
irregularidades: ausência de designação
de fiscal para acompanhar a execução
do contrato; processamento irregular de
despesa pública; realização de despesa
(R$ 3.269.950) sem lastro probatório
quanto à execução do objeto
contratado; não encaminhamento do
contrato ao TCE-RJ e fragilidade na
gestão documental. 
Outros dois gestores municipais à época
dos fatos também foram multados.
Dimas de Paiva Gadelha, ex-secretário
municipal de Governo, deverá recolher
o valor de R$ 35.550 (10.000 UFIR-RJ)
ao erário estadual, e a ex-diretora de
Tesouraria da prefeitura Patrícia Gomes
Silva de Oliveira terá que pagar
R$ 17.775 (5.000 UFIR-RJ). A punição
é referente às irregularidades
apontadas na auditoria.

O pré-candidato a prefeito de São Gonçalo, Roberto Sales (PSD), recebeu
apoio de parlamentares aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
O apoio foi fechado durante almoço num restaurante de São Gonçalo, com a
presença do deputado federal Hugo Leal (PSD) e pré-candidato a prefeito do
Rio; e, mais os deputados estaduais coronel Salema, Filippe Poubel, Márcio
Gualberto, Alana Passos, Dr Serginho e Renato Zaca.

Roberto Sales conta com apoio
de bolsonaristas em São Gonçalo

O sargento Lopes disputará o pleito nas eleições deste ano de 2020. O pré-
candidato a prefeito de Magé, sargento Lopes recebeu   apoio do deputado
estadual coronel Salema. No encontro, estava ainda o pré-candidato a
prefeito de São Gonçalo, Roberto Sales, que também o apoia na região. Os
três são filiados ao PSD presidido no estado pelo senador Arolde de
Oliveira.
Lopes foi candidato ao cargo de deputado federal no Rio de Janeiro, com
15.887 votos totalizados. Nascido e criado em Magé, entra na disputa com
um time de peso de aliados.
Na foto, da esquerda para a direito, estão: coronel Salema, Sargento Lopes,
Roberto Sales e Leandro Siqueira, chefe de gabinete do coronel Salema.

Deputado coronel Salema apoia Sargento
Lopes em Magé

Pré-candidata a vereadora de Itaboraí
pelo PT, a assistente social Rosane
Araújo, vem ganhando destaque na
disputa por uma cadeira na Câmara

Municipal. Cansado de promessas não
cumpridas, o eleitor itaboraiense

pretende fazer uma “faxina” completa
no legislativo e Rosane Araújo está se
colocando à disposição para escrever

uma nova história na cidade.
“Com o apoio do ex-prefeito de Maricá

e vice-presidente nacional do PT,
Washington Quaquá, vamos discutir
boas ideias para o município. Tenho

experiência e conhecimento em gestão
pública, por isso lancei meu nome para
representar o povo do meu município.

Cada itaboraiense tem que sentir

Assistente social Rosane
Araújo tem apoio de
Quaquá em Itaboraí

orgulho do seu lugar, do espaço que ele
escolheu para estabelecer vínculos e

escrever sua história, principalmente dos
que estão em situação de

vulnerabilidade social, ou seja, os que
possuem poucos recursos financeiros, de

educação, moradia e acesso a mais
oportunidades e qualidade de vida” disse

Rosane Araújo.



Gilson
Barcellos
A visão de um jornalista

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos) quer um
bolsonarista como vice e está de olho numa possível volta do
presidente Bolsonaro (sem partido) ao PSL. Com isso, o bispo teria
mais tempo de propaganda eleitoral e mais grana para a campanha. O
vice pode ser o deputado federal Sargento Gurgel, presidente do
diretório estadual do PSL. O plano B pode ser a deputada federal
Major Fabiana. Bolsonarista, mulher e policial.

Boa vida
O secretário de Educação da
Prefeitura de Itaboraí, Osório Luiz
Figueiredo de Souza, está sendo
investigado pela Secretaria de
Administração. Está publicado no
DO da cidade que ele acumula
diversos cargos. Olho grande não
entra na China, né?

Campanha
Ainda em Itaboraí, um cabo
eleitoral pegou uma graninha de
determinado pré-candidato a
Prefeito para iniciar a campanha
na sua comunidade. Sentiu que
entrou numa furada, foi devolver a
grana e teve como resposta que o
comitê não era banco que pegava
dinheiro e depois devolvia. “Vai
fazer a campanha, porra”, disse o
manda chuva. E ele foi.

Chocolate
Essa é do coleguinha Bruno Thys:
o produto de maior valor hoje na
política é o chocolate. A
Kopenhagen deve ter valorizado
um absurdo depois da notícia de
que franqueados botaram um
cacau firme no bolso e
construíram um patrimônio de
respeito vendendo e rachando
“nhá benta”, “língua de gato” e
“cherry brandy”.

Façam suas
apostas
Uns dizem que com a delação
premiada do ex-secretário Edmar
Santos, o governador Wilson
Wilson (PSC) vai ser vizinho de
Sérgio Cabral, em Bangú. Outros
garantem que ele sofrerá
impeachment na Alerj. O que vai
acontecer primeiro?

O turismo no Rio de Janeiro abre as
portas com a campanha Redescubra o
Rio, uma parceria entre os principais
atrativos da cidade: AquaRio, Bondinho
Pão de Açúcar, Paineiras Corcovado,
Rio Star, Trem do Corcovado e Jardim
Botânico. A iniciativa inédita marcou a
reabertura conjunta dos equipamentos
ao público no sábado (15), com exceção
do Jardim Botânico, que está
funcionando desde 09 de julho, além de
oferecer benefícios para toda a
população do estado do Rio, com
descontos de 30 a 50% por ingresso em
cada um dos atrativos.
Os detalhes da ação promocional foram
anunciados em coletiva de imprensa no
Morro da Urca, seguindo todas as
recomendações de higiene, com a
presença dos CEOs dos atrativos: Pablo
Mórbis, do Grupo Cataratas,
responsável pelo AquaRio e Paineiras
Corcovado; Sandro Fernandes, do
Bondinho Pão de Açúcar; Fábio Bordin,
da Rio Star; e Sávio Neves, do Trem do
Corcovado.
O benefício oferecido pela campanha é
válido para todos os moradores do
estado do Rio. Com os descontos, será

Bolsonarista

Vigilantes

Após 29 dias em greve os
vigilantes bancários
suspenderam a paralisação e
aguardam o julgamento do
dissídio coletivo pelo TRT.
Eles reivindicam, entre outros
benefícios, reposição da
inflação, mais 100% de ganho
real.

Turismo: Redescubra o Rio com descontos de até 50%
AquaRio, Bondinho Pão de Açúcar, Paineiras
Corcovado, Rio Star e Trem do Corcovado
reabriram juntos com descontos de 30 a 50% para
todos os moradores do estado do Rio de Janeiro

possível conhecer ou revisitar o
AquaRio por R$49,90. No Bondinho
Pão de Açúcar, os bilhetes custarão
R$52,20 para adultos e R$26,10 para
crianças, apenas para compras no site
oficial, onde também pode ser conferido
o regulamento da promoção. No Cristo
Redentor, a visita será possível por
valores a partir de R$21,50. O bilhete
para a Rio Star poderá ser comprado
por R$49,00. Já no Jardim Botânico, o
valor do ingresso com desconto de 30%
é de R$ 10,50 (não vale para meia
entrada), e a compra poderá ser feita
apenas na bilheteria, em dinheiro. A
visita deve ser agendada previamente no
site da instituição.
A campanha Redescubra o Rio está
aberta à adesão de todas as atrações
turísticas da cidade. O site oficial da
campanha (http://redescubraorio.rio/)
será sempre atualizado com os novos
parceiros. Os descontos de 30 a 50% de
desconto serão aplicados nos ingressos
de cada um dos atrativos turísticos
participantes, que serão válidos para
visita apenas ao respectivo equipamento.
Para obter o ingresso da campanha, o
visitante morador de qualquer cidade do

estado do Rio de Janeiro precisa
apresentar documento oficial com foto e
comprovante de residência.

O regulamento está disponível no site da
campanha. Os bilhetes promocionais
podem ser adquiridos nos sites dos
equipamentos:

- Aquario (http://
www.aquariomarinhodorio.com.br/)

- Bondinho Pão de Açúcar (http://
www.bondinho.com.br/)

- Paineiras Corcovado (http://
www.paineirascorcovado.com.br/)

- Rio Star (http://riostar.tur.br/)

- Trem do Corcovado (http://
www.tremdocorcovado.rio/)

- Jardim Botânico (http://
www.jbrj.gov.br)

Musa fitness dá receita de
crepioca com recheio na massa
Manter a disciplina na rotina alimentar nem sempre é uma tarefa fácil.
Mas, com boa vontade e boas receitas é possível sim. É o que afirma a
musa fitness Ingred Menezes. Ela, que é professora de educação física
e está estudando nutrição pra ser uma profissional ainda mais completa,
no que diz respeito a vida saudável, conta que com boa vontade
podemos mudar nossos hábitos alimentares. A profissional, aproveita
para ensinar uma receitinha fácil de crepioca aberta com recheio.
Aprenda:

 Ingredientes

—’þ2 ou 3 ovos

—’þ1 colher de sopa de goma de tapioca

—’þcanela agosto

—’þchia opcional

—’þ1 banana prata amassada. Pode trocar por outra fruta de sua
preferência, como o morango com cacau, que combina bem.

Modo de preparo:

Em um recipiente misture tudo e
coloque na frigideira antiaderente.
Vire a massa para cozinhar do outro
lado.  Pronto! A massa fica bastante
fofinha e cheia de sabor, pronta
para o consumo.
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Portadores de HIV foram os
primeiros beneficiados

pela campanha #VamosJuntos
em São Gonçalo

Por Alba Valéria

Portadora do vírus HIV, sem os
movimentos do lado esquerdo do
corpo, desempregada, Elizabeth
Angélica, de 54 anos, vibrou ao
receber a cesta básica que chegou em
suas mãos através do projeto
#VamosJuntos- numa parceria com o
Partage Shopping São Gonçalo e a
Cruz Vermelha Brasileira, filial São
Gonçalo.
“Eu vejo que não estou largada no
mundo. Receber essa ajuda é a
certeza de que vou ter alimentos por
um bom tempo, pois o que tenho
recebido de ajuda do governo não dá
para pagar todas as contas de água,
luz, condomínio e a prestação do
apartamento num conjunto
habitacional do Minha Casa Minha
Vida na cidade e ainda comer”,
declarou a futura bisavó que teve três
filhos, tendo perdido um em acidente
e tem ainda cinco netos e é uma das
assistidas pelo Centro de Atenção e
Atendimento a AIDS (CAAIDS)
instituição que recebeu 142 cestas

através do projeto #VamosJuntos e
está entregando a seus assistidos,
como a dona Elizabeth.
“Não posso trabalhar pelos
problemas de saúde que tenho e sem
os movimentos, dependo de ajuda.
Quero agradecer ao CAAIDS, Cruz
Vermelha, Partage e a todos que
fizeram suas doações e ainda estão
podendo doar, para pessoas como eu,
que não tem de onde tirar o próprio
sustento e nunca falte nada na vida
de todos, principalmente dos que
doam”, concluiu após afirmar que a
ajuda do CAAIDS a mantém de pé.
“Chego aqui triste e eles me colocam
pra cima, me fazem esquecer os
problemas, tenho auxílio dos
profissionais e estou aqui vivendo a
vida”, concluiu.
O presidente da Cruz Vermelha
Brasileira na cidade, Márcio Araújo
Dias, destacou que a campanha no
shopping Partage ainda está no
começo e seguirá arrecadando
alimentos e produtos de limpeza,

além de equipamentos de proteção
individual que estão sendo
distribuídos.
“A campanha #VamosJuntos veio em
boa hora para ajudar as pessoas que
mais precisam dessa união. As
empresas e pessoas podem procurar a
loja no Partage e entregar
diretamente sua doação. Ver a alegria
das pessoas não tem preço, é
gratificante demais. Mesmo quem
tem um pouquinho para doar, pode
comparecer na loja 238 no segundo
piso do Partage Shopping, no Centro
de São Gonçalo. A Cruz Vermelha
ficou responsável pela escolha das
demais instituições que receberão os
donativos”, explicou.
Neste primeiro momento o
CAAIDS recebeu 142 cestas básicas
compostas cada uma por 3 quilos de
arroz, dois de feijão, dois de açúcar,
1 de sal, 1 de fubá, 1 de farinha de
mandioca, 1 de macarrão, 1 pacote
de pó de café, 1 lt de óleo, 1 pacote
de extrato de tomate e uma lata de

sardinha.
A cesta básica também vai tirar do
sufoco a desempregada M.N.A, de
44 anos, que há três possui HIV e
realiza acompanhamento no
CAAIDS e vive de aluguel.
“Esses alimentos chegam numa hora
que estava precisando muito. Vivo da
bondade das pessoas e não sei se vou
conseguir receber essa parcela do
auxílio emergencial, mas uso o
recurso para pagar o aluguel, a luz,
tenho contas atrasadas e agora que os
alimentos chegaram, vou tentar
receber e ajustar as contas”, declarou
esperançosa.
#VamosJuntos- A campanha tem
como objetivo arrecadar donativos
para ajudar a população mais carente
da cidade no enfrentamento à
pandemia. é possível doar
presencialmente na loja do segundo
piso do Partage, ao lado da Ri 
Happy, ou ainda fazer sua doação
pela vaquinha online: https:/abacashi.
comp_vamosjuntos_partageshoppingsaogoncalo

Espaço com base fixa no
Grupamento de Operações
Aéreas, na Lagoa, dará
continuidade ao
tratamento do paciente até
a remoção ao hospital de
referência
O Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio
de Janeiro (CBMERJ)
instalou uma Unidade
Avançada de Suporte
Aeromédico (UASA) nas
dependências do
Grupamento de Operações
Aéreas (GOA), na Lagoa.
O espaço tem a finalidade

Corpo de Bombeiros do Rio instala
unidade para atendimento a vítimas

socorridas por aeronaves

tratamento até sua remoção ao
hospital de referência - explicou a
oficial. 
 - O transporte é feito por meio de
uma ambulância da corporação ou de
outro ente ou unidade destinada para
esse fim - complementou o
major Raphael Bastos,
chefe da subseção médica do GOA.
O local também servirá de apoio aos
serviços aéreos das unidades
pertencentes à Subsecretaria Adjunta
de Operações Aéreas (SAOA) e para
o atendimento a eventuais
emergências no interior do complexo.

de promover condições de
atendimento e suporte avançado de
vida em apoio às
operações do GOA. A iniciativa é uma
parceria entre a Diretoria de Socorro e
Emergência (DSE) e o Comando de
Área VIII (atividades especializadas).  
De acordo com a diretora da DSE,
coronel Cláudia Nogueira, o
atendimento na base fixa é uma
continuidade do serviço aeromédico e
será feito por um médico, enfermeiro
e técnico em enfermagem.
- A vítima chega de helicóptero e é
recebida na UASA pela equipe
especializada. O paciente pode ficar
em um leito de observação e

No dia 14 deste mês, durante uma
audiência pública virtual da Câmara
de Vereadores do Rio, um casal
apareceu na tela fazendo sexto. Os
vereadores discutiam a garantia da
alimentação dos alunos da rede
pública durante a pandemia
da Covid-19.
Enquanto era apresentado um estudo
sobre a aplicação do orçamento na

Audiência pública virtual da
Câmara do Rio tem sexo explícito

área, um casal que acompanhava o debate resolveu ter um momento íntimo.
E não desligou a câmera.
Quando os slides deixaram de ser exibidos, o que os internautas puderam
assistir, em um dos quadros da plataforma Zoom, era uma performance
explícita.
Os vereadores Leonel Brizola (PSOL), Babá (PSOL) e Célio Lupparelli
(DEM), que estavam em primeiro plano, agiram como se nada estivessem
acontecendo e deram seguimento aos trabalhos.
Por trás das câmeras, Brizola, organizador da audiência, ligou para um
servidor que estava controlando a audiência pública da Câmara para cortar o
quadro.
Para tornar a situação ainda mais constrangedora, a audiência foi convocada
pela Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente.

SÃO GONÇALO



Na entrada do restaurante, um agente
de desaglomeração mantém o
distanciamento na fila. É feita a
aferição de temperatura e orientação
dos usuários para a higiene das mãos.
O uso da máscara é indispensável no
restaurante, só podendo ser retirada
no momento da refeição, já à mesa.
Aqueles que chegam sem o
equipamento de proteção, recebem
uma máscara de tecido, ainda na fila.
Os funcionários servem as refeições
em material descartável e individual.
“Estamos seguindo todos os

Restaurante Popular
reabre seguindo todos os
protocolos de segurança
O Restaurante Popular Jorge Amado, no Centro de Niterói, voltou a servir
refeições para a população. Para a reabertura da unidade, que estava
fechada desde 23 de março,  o limite é de 50% da capacidade e usuários
intercalados nas mesas para manter o distanciamento social. Os
funcionários passaram, antes, por treinamento com a equipe da Secretaria
Municipal de Saúde, no qual foram estabelecidos protocolos a serem
seguidos de acordo com o plano gradual de transição para um novo normal.
No primeiro dia de funcionamento, foram servidos 130 cafés da manhã e 790
almoços.

protocolos para que possamos ter um
espaço adequado e seguro para que a
população possa cumprir esse direito
à alimentação no nosso município,
também por meio do restaurante
cidadão”, enfatiza o subsecretário de
Segurança Alimentar da Secretaria
Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos (SASDH), Vilde
Dorian.
A secretária municipal de Assistência
Social, Flavia Mariano, ressaltou que
a limpeza no local também foi
intensificada, com a higienização dos

corrimãos, área do restaurante e
banheiros, além da limitação do
número de pessoas dentro do
restaurante.

refeição equilibrada como sempre
foi, com vegetais e proteínas. Neste
primeiro dia de funcionamento, foi
servido, arroz, feijão, polenta, salada,
e os usuários podiam escolher entre
carne moída ou linguiça calabresa.
Para acompanhar, suco, e a
sobremesa foi paçoca.

“Adotamos o uso de material
descartável para servir as refeições e
uma mudança no fluxo da fila, para
que os usuários possam lavar as
mãos antes de entrarem para o
almoço”, informou.
O coordenador do restaurante, Nilo
Oliveira, destacou ainda que o
cardápio segue mantendo uma

O restaurante funciona de segunda a
sexta-feira, das 6h às 9h para o café
da manhã, e das 10h às 15h para o
almoço. As refeições custam R$ 2, e
o café da manhã, R$0,50.

Em meio ao processo
de impeachment, em
que tem sido escasso o
número de deputados
que sobem no palanque
ao lado de Wilson
Witzel (PSC), o
deputado estadual
Anderson Alexandre
(SDD) tem sido uma
das exceções. Nos
últimos dias, eles
estiveram juntos nos
municípios de Rio
Bonito, Niterói,
Itaboraí e capital,

Estado do Rio entrega 31
ambulâncias aos municípios 

cumprindo agendas.
“Os benefícios para a população do
Estado do Rio de Janeiro sempre vão
estar acima de questões políticas e
partidárias. Trabalho pelo
desenvolvimento das cidades, em
especial municípios do interior”, afirmou
Anderson Alexandre.
O parlamentar participou da entrega de
duas ambulâncias ao prefeito de
Itaboraí, Sadinoel. Outros 13 municípios
também receberam, totalizando 31
veículos. ”Entregar essas ambulâncias é
mais um exemplo do respeito na
política, independentemente de partido
ou ideologia, com o objetivo de
beneficiar a população”, disse o

governador Wilson
Witzel.
Além da solicitação de
ambulâncias, Anderson
Alexandre também foi
autor de indicações
legislativas que
resultaram na
inauguração do colégio
cívico-militar de Rio
Bonito; reabertura do
Hospital Estadual São
Judas Tadeu, em
Itaboraí, com 30 leitos
de UTI; e dos pedidos
para a AgeRio, agência

de fomento do estado, facilitar o crédito
para micro e pequenos empresários.
“Não é fácil ser prefeito, ainda mais em
período de crise, por isso é muito
gratificante ver a equipe do Estado
atendendo às demandas e auxiliando as
cidades”, discursou Anderson
Alexandre.
Os municípios contemplados com as
entregas de ambulâncias nesta quarta-
feira foram: Campos dos Goytacazes
(2); Duque de Caxias (3); Itaboraí (2);
Itaperuna (2); Japeri (3); Macaé
(2); Magé (2 e 1 van); Maricá (3);
Mesquita (2); Nilópolis (2); Niterói (2);
Nova Friburgo (2); Nova Iguaçu (2); e
Petrópolis (2).

A Região Oceânica de Niterói vai ganhar uma rede de 60 quilômetros de
ciclovias e um reforço na segurança com a chegada do projeto Niterói
Presente. O anúncio foi feito pelo prefeito de Niterói, Rodrigo Neves

(PDT), acrescentando que a pandemia do novo coronavírus atrasou a
execução dos dois projetos.

A região, formada pelos bairros Piratininga, Camboinhas, Itaipu, Engenho
do Mato e Santo Antonio, entre outros, também ganhará reforço da
Guarda Municipal, que está prestes a chegar ao efetivo limite de mil

homens após o Plano Estratégico que será lançado em setembro.
Além da Região Oceânica, a Alameda São Boaventura, no Fonseca, terá

um projeto semelhante ao que a prefeitura executou na Avenida Marquês
do Paraná, que ganhou uma moderna ciclovia interligando a Zona Sul ao

Centro”, anunciou o prefeito.

Niterói vai ganhar 60kms de
ciclovias na Região Oceânica

NITERÓI






