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COLUNIstas
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Padre
Ortodoxo
Eduardo Braga
Ed

BOM APETITE

INGREDIENTES
* 500 g de filé de peixe
* 4 batatas grande descascada e cortadas em rodelas
* 1 cebola média picada em
cubos
* 2 tomates picadinhos
* 1/2 pimentão grande
* Coentro a gosto (opcional)
* Cheiro verde a gosto
* 1 dente de alho (pequeno) espremido
* 1/2 colher (sopa) de sal
* Azeite a gosto

Palavras de
Avivamento
Dez coisas que Deus,
os outros e a vida tem
me ensinado
1 - Cada um de nós precisa estar reconciliado com a sua
própria história. Pense na vida como fases, etapas. O passado, possivelmente pode ser o tempo mais difícil nesta reconciliação interior. Veja-o como um recorte, apenas. Deixe que
os mortos enterrem seus mortos! Um ciclo anterior precisa
sempre ser acolhido, agradecido, fechado e deixado para o
desabrochar de um tempo novo!
2 - Pense nas coisas da vida com apenas dois movimentos:
O que depende de você e o que não depende. Esse é um princípio de sabedoria que pode trazer a paz interior diante das
circunstância da vida. Lembre-se de perguntar diariamente:
O que depende de mim e o que não depende de mim?
3-Na jornada da vida, todos precisamos encontrar o sentido pelo qual estamos vivendo! O sentido da vida é único,
intransferível. Ele é uma espécie de luz interior, uma bússola
para a alma. Você já encontrou o sentido da tua vida? Pode
descrevê-lo e/ou escrevê-lo para você mesmo?!
4 - Ninguém melhor do que você mesmo pode cuidar de
você! Há coisas que só nós podemos fazer por nós mesmos.
Entende? Faz sentido? Hoje, é preciso ter uma visão sistêmica sobre o autocuidado: A saúde precisa ser vista como
saúde do corpo, da alma e da mente. Como você tem cuidado
delas?
5 - Nada mais importante para uma pessoa de fé do que
a sua Comunhão com Deus! Ele está sempre conosco. Como
você vai fazer para estar sempre com Ele? A tua resposta a
esta exigência espiritual vai te oferecer elementos simples e
poderosos para a tua vida devocional!
6 - A oração é o alimento e o respiro para a alma. Ore
sempre, ore em qualquer lugar e circunstância. Não esqueça:
Reze sempre com o coração! A Palavra de Deus pode ser uma
Luz e um Pão para o seu caminho cotidiano de oração com
teu Melhor Amigo!
7 - O Espírito Santo vive em nós! Ele nos conecta com
Deus, conosco e com os outros! Ele nos leva à comunhão e a
intimidade com o sobrenatural, com o divino, com o transcendental. Além de Companheiro de vida, Ele nos revela, nos
mostra, nos esclarece, nos consola e fortalece, inspira e ilumina, ensina e defende. Tudo é possível com o Espírito Santo!
8 - Escolha sempre o Amor ao invés do julgamento. Quem
julga não ama. É preciso despir-se de preconceitos e pré-juízos. Não há comunhão sem amor, empatia e compaixão.
Não precisamos de polarizações, exclusões, excomunhões e
divisões. Quem não ama em atos nunca estará apto para a
vida, nunca estará vivo, nunca poderá sentir bem estar, felicidade e santidade.
9 - Quase todos vivemos conectados pelas redes sociais.
Precisamos lembrar do que é real e do que é virtual. Você
não é apenas o que posta, e muito menos o que os outros
falam ou escrevem sobre você. Ter seguidores e likes não
quer dizer quase nada na vida real. Nem só de aplicativos
vive o homem!
10 -Na vida emocional, os outros podem apenas estimular nossas emoções e sentimentos. Qualquer reação emocional nos diz algo sobre a nossa pessoa. Precisamos aprender
a não transferir responsabilidades e culpas. Devo ouvir e
aprender sobre minhas emoções. Isso é autoconhecimento e
maturidade emocional, é um caminho de paz interior: Ninguém pode ‘roubar’ o que eu escolho livremente, ninguém
pode escolher, comportar-se ou viver no meu lugar! Sou único e valoroso!
Padre Eduardo Braga é sacerdote católico ortodoxo, filósofo, mestre em teologia, gestor de pessoas e coaching, graduando em Pedagogia e Psicologia.

ATOS LEGAIS
EDITAL PARA ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
Por este Edital ficam convocados os sócios da APFASB - Associação
dos Produtores Familiares e Amigos da Serra do Barbosão, que assim o
desejarem e atenderem ao disposto nos Art. 12º do Estatuto, a PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que elegerá o a Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal, para o biênio 2021/2023, conforme determina o Capítulo XIII, art. 46 do Estatuto da APFASB, às 14:00 h em 1ª
chamada e às 15:00 h na última chamada, a se realizar em 12/11/2021,
na sede provisória da Associação sito no Sítio São Francisco de Assis,
Serra do Barbosão – Tanguá – RJ.
Tanguá, 25 de outubro de 2021.
Presidente provisório(a)
Dircelene Gonçalves Nunes

CONCESSÃO DE LICENÇA
POSTO INDIANO LTDA-ME, CNPJ/CPF 04.680.091/0001-04 recebeu
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO
– MA 051 para operar a atividade de comércio varejista de combustíveis
para veículos automotores na Rodovia BR-101 – Km 269,5-s/nº – Rio
dos índios – Rio Bonito – RJ. (Processo Municipal n° 2080/2017)

FILÉ DE PEIXE NO FORNO
MODO DE PREPARO
1 - Tempere o filé de peixe
com alho e sal e reserve.
2 - Em uma tigela junte
a cebola, o tomate, o pimentão e tempere com sal
a gosto.
3 - Adicione o cheiro verde
e coentro, misture e reserve.
4 - Em seguida unte um
refratário com azeite e faça
uma camada de batatas

cruas, formando uma cama
para o peixe.
5 - Cubra as batatas com o
peixe e distribua por cima
a mistura do tomate que
estava reservada.
6 - Regue com bastante
azeite e leve ao forno médio por cerca de 30 a 40
minutos.
7 - DICA: Depois que secar
o líquido que se acumula
no fundo da forma e ficar
dourado está pronto.

FIQUE POR DENTRO

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

ALLAN MACHADO
Em entrevista ao Blog Jornal Cultura
Viva, no dia 13 de julho, o Profissional de
Educação Física, Allan Machado, falou
sobre sua decisão na área. “Tive a influência de Professores de Educação Física
no período escolar, do meu irmão, que
também fez o mesmo curso e, pelo prazer que sempre tive em estar envolvido
com o esporte, praticando, ajudando,
assistindo”, relatou.
ESTUDO
Residente em Itaboraí e docente no
município e em Rio Bonito, Machado
falou sobre o que considera mais importante no estudo da Educação Física.
“Não consigo apontar algum conteúdo
que seja mais importante, pois a disciplina abrange alguns aspectos, como: físicos, fisiológicos e psicológicos e, diante
da tal complexidade, vejo a necessidade
de um estudo mais amplo para um melhor entendimento e aplicação”, priorizou.
OFÍCIO
Sobre o ofício de lecionar na escola, Machado fez uma observação. “Com
todos os problemas e dificuldades, sou
grato a Deus por estar fazendo o que
me faz feliz”, avaliou.
ATLETAS
Se da escola podem sair atletas a
partir das aulas e dos treinos, o professor fez uma análise. “não vejo como

habitual até porque a Educação Física
Escolar não tem o objetivo de formar
atleta e, sim, cidadãos ativos, saudáveis,
conhecedores do seu corpo e da importância da prática da atividade física para
a sua longevidade; aí sim, dentro desse
contexto, com certeza, teremos alunos
com características e habilidades inerentes ao esporte de alto rendimento
que, através de observações feitas por
profissionais que atuam nesse ramo,
podem ser encaminhados a centros de
treinamentos e começarem um trabalho
para, quem sabe, no futuro, se tornarem
atletas”, explicou.
ESPORTES
Na infância e na adolescência a prática de esportes é fundamental. Mas, o
professor sugere limites. “Sem dúvidas,
a prática da atividade física é fundamental em todas as fases de nossa vida, cada
uma delas com suas particularidades
e, acredito que, dentre todos os cuidados necessários, podemos citar alguns:
avaliação médica, avaliação nutricional
e realizar atividade física com a orientação/supervisão de um Profissional de
Educação Física”, elencou.
INSPIRAÇÃO
Sua inspiração no esporte tem vários
responsáveis. ”O esporte é que me inspira e me motiva! Em relação aos atletas,
não tenho uma inspiração específica, tenho admiração por inúmeros, alguns já
aposentados, outros já não estão entre
nós e, outros ainda, na ativa, mas procuro sempre observá-los e extrair algo positivo de cada um deles”, disse Machado.

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Allan Machado.
OCUPAÇÃO: Profissional de Educação
Física.
INDICA O QUÊ? O livro “Os Salvadores
da Cidade”, do autor Théo Castro da Silva.
SUA OPINIÃO: Ótima oportunidade para
entender, de forma rápida e lúdica, a pureza e a imaginação de uma criança.criança!
(risos)
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Geral

Gratificação de até R$2 mil para professores
de Rio Bonito é aprovada pelo Legislativo
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

A Câmara de Vereadores de Rio
Bonito aprovou, na sessão do último dia 24, o Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, que institui
gratificação para educadores através
do programa Conecta. O objetivo é
ressarcir e apoiar professores que
gastaram e ainda gastam recursos
próprios para conseguirem trabalhar com o ensino remoto e híbrido
na cidade. Os profissionais poderão
receber R$ 2 mil para adquirirem
aparelhos que auxiliem no ensino
online, ou ainda R$ 100,00 por mês
para custearem gastos como tinta de
impressora, pacote de dados de internet, ou ainda pagar internet de maior
qualidade para trabalharem em casa.
A gratificação, que não será incorporada ao salário base da categoria, foi aprovada por unanimidade
pelos vereadores e será paga somente
enquanto perdurar a situação da calamidade pública decretada por conta
da pandemia.

O secretário de Educação de
FOTOS: INTERNET
Rio Bonito, Adalmir Cardoso, conta
que vivenciou na pele os desafios de
ensinar remotamente no ano passado, quando ainda estava em sala de
aula. “Por estar em sala de aula no
início da pandemia, vivenciei a falta
de apoio do governo municipal aos
profissionais de educação no auxílio
ao ensino remoto. Em fevereiro de
2020, eu tinha um aparelho básico,
e em março de 2020 eu tive que ter
um celular de última geração e um
notebook que comportasse editor de
vídeo, tive que fazer cursos, tive que
me atualizar para conseguir atender
toda a demanda do ensino remoto”, Professores da ativa de toda rede municipal de ensino poderão receber gratiﬁcação
contou Adalmir.
comprar um celular ou um computador
Professor
Ele ainda explicou que o Conec- para auxiliar, ainda no ensino remoto,
Durante a transmissão da sessão da
ta é um programa com abrangência mas também pensando na perspecti- Câmara na página do Facebook, profesmaior.
va das possibilidades pedagógicas no sores comemoraram a aprovação do pro“O conecta é um programa pen- pós-pandemia. E a outra ação são os grama. Para a educadora Fernanda Leite,
sado num formato maior, mas a pri- R$100,00 mensais, que vem auxiliar o o projeto incentiva a categoria que precimeira ação do Conecta é o Conecta professor que já utiliza a sua internet de sou se desdobrar durante esse período de
Mestre, que é dividido em duas ações casa, que já utiliza o seu 3G do celular, pandemia. “O projeto Conecta veio para
principais, a primeira é uma cota úni- que já utiliza sua tinta de impressora, agregar valores em nosso profissionalisca de R$2 mil como auxílio para que então esses R$100,00 vem auxiliar nesse mo. Trabalhar de forma remota e híbrida
o profissional possa, por exemplo, processo também”, explicou o secretário. durante a pandemia foi e está sendo um

desafio, pois estamos trocando aprendizados
virtuais entre alunos/professores e vice-versa. Mas, professores são guerreiros e estamos vencendo o mundo além das canetas,
lápis, cadernos e com o Conecta poderemos
melhorar a qualidade de nossa vida profissional”, explicou a professora.
Segundo Fernanda, “o apoio da Secretaria de Educação neste projeto é muito importante, porque mesmo não sendo valores
que serão averbados ao nosso salário, se forem bem utilizados, estaremos fazendo conquistas materiais para nossa profissão, com
valor imensurável”.
Quem pode receber?
Terão direito de receber: professor I,
II, II DA, braile, libras ouvinte, informática
educativa, auxiliares de educação especial,
auxiliares de educação infantil, orientadores
educacionais, orientadores pedagógicos, supervisores, coordenadores e articuladores,
psicólogos, assistentes sociais, diretores, e
diretores adjuntos.
Não terão direito de receber: servidor
cedido sem ônus para o município, readaptados, em convênio de permuta, em licença-prêmio, em licença sem vencimento, em
licença médica, em licença administrativa, e
ainda outros casos.
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Câmara de Rio Bonito suspende Decreto
da Prefeitura que instituía salário de
até R$35 mil para interventor do HRDV
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Através de um Decreto
Legislativo, assinado por todos os vereadores, a Câmara
Municipal de Rio Bonito suspendeu, na sessão do último
dia 21, o Decreto 69/2021, do
Poder Executivo, do dia 7 de
junho, que instituía o salário
de até R$35 mil para o presidente interventor do Hospital
Regional Darcy Vargas, e até
R$15 mil para a equipe interventora. Segundo a decisão,
lida pelo vereador Humberto
Belgues em plenário, a justificativa tem base na Lei Orgânica do Município, que prevê
que “Nenhum servidor poderá
receber mensalmente a título
de remuneração, valor superior ao subsídio do Prefeito
Municipal, nos termos do disposto na Constituição da República”.
Outra justificativa dada
para a decisão foi que os cargos nomeados pelo prefeito
Leandro Peixe, não estão previstos na estrutura administrativa do município.
Segundo a leitura, o documento “Susta os efeitos do
decreto 69/21 de autoria do
Poder Executivo que dispõe
sobre a fixação da remuneração do interventor e da comis-

FOTO: ASCOM / HRDV

são interventora do Hospital
Regional Darcy Vargas, nomeada através do Decreto Municipal 68/21 e suas alterações,
por extrapolar seu poder de
regulamentar. (…) Em caso de
nova fixação da remuneração
do interventor e de comissão
interventora, essas remunerações não poderão exceder o
valor do Secretário Municipal
(…)”. Os secretários municipais de Rio Bonito têm salário
de R$6.880,00.
Pedido de informação
Já na sessão seguinte, do
último dia 26, a intervenção e
os salários dos interventores
voltaram a ser mencionados
em plenário. O vereador Humberto Belgues solicitou que a

Prefeitura envie informações
de como estão sendo geridos
os recursos particulares do
Hospital Regional Darcy Vargas, oriundos, tanto dos planos
de saúde, quanto dos sócios da
entidade.
Ele também solicitou que
o Executivo informe “o valor
pago até a presente data com
salários e vantagens do interventor e da comissão interventora”. E ainda completou
revelando que pretende entrar
com uma ação para socilitar a
devolução dos recursos recebidos pelos interventores.
“Até hoje, não vi a prestação de contas do hospital com
relação as verbas particulares.
Eu vou ingressar com uma

O Decreto
Municipal
69/2021
instituiu o
salário de até
R$35 mil para
o presidente
interventor, e
de até R$15 mil
para a equipe
interventora

ação civil solicitando a devolução dos valores recebidos
pelos interventores. Esses salários absurdos. A intervenção
é a nível do SUS, e não das
verbas particulares, senão nós
viramos uma ditadura militar”,
exclamou o vereador durante a
sessão.
Nota da Redação
A reportagem da FOLHA
tentou ouvir o que tinham a dizer a Prefeitura e os interventores do HRDV sobre o assunto, mas até o fechamento desta
edição, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura não havia respondido nosso contato.
Já a assessoria de comunicação
do HRDV, não enviou a resposta a tempo.

Os servidores receberam o certiﬁcado de participação e a habilitação

Capitania dos Portos
certiﬁca servidores
para condução de
embarcação
A Prefeitura de Casimiro de
Abreu, por meio da Secretaria de
Ordem Pública e Defesa Civil,
em parceria com a Capitania dos
Portos de Macaé, realizou a certificação dos guarda municipais
e demais servidores no curso
Especial para Tripulação de Embarcações de Estado no Serviço
Público (ETSP). A cerimônia
aconteceu no último dia 26 no
auditório do Iprev.
O curso foi realizado entre os
dias 20 de setembro e 1º de outubro, em Barra de São João. Os
servidores receberam o certificado de participação e a habilitação
para conduzir embarcações de
até oito metros, incluindo lanchas
tipo LAEP-7 e motos aquáticas.
Presente ao evento, o prefeito
Ramon Gidalte solicitou outros
cursos para capacitar mais servidores. “É um prazer e uma honra
contar com a parceria desta nobre instituição que é a Marinha
do Brasil, por meio da Capitania

dos Portos de Macaé. A parceria
está dando frutos. Além deste
curso, contamos com o apoio da
Capitania dos Portos no Festival
de Vela, no rio São João, e já estamos solicitando outros cursos,
para capacitar mais servidores”,
destacou Ramon.
O Capitão dos Portos, Luis
Olavo Athayde Zúñiga, certificou os participantes e discursou
sobre a responsabilidade dos servidores públicos.
“Como servidores temos a
obrigação de dar exemplo à população. Temos que estar habilitados para podermos cobrar e
fiscalizar. A Capitania dos Portos
de Macaé tem uma extensa área
de atuação e, Casimiro de Abreu
tem mar e o rio São João. Temos
uma grande preocupação com a
segurança no mar. Agora capacitados e, dentro das possibilidades, vocês poderão nos apoiar
no trabalho realizado aqui”, ressaltou.
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Candidatos a presidente da
35ª Subseção da OAB
expõem suas propostas
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Com a aproximação da eleição para
escolher a nova diretoria que comandará
a 35ª subseção da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) – Tanguá, Rio Bonito e
Silva Jardim – pelos próximos três anos,
que acontecerá no dia 16 de novembro,
a FOLHA convidou os candidatos para
uma entrevista na tentativa de que os advogados pudessem conhecer as propostas
e fundamentar melhor seu voto. Por esse
motivo, nas duas últimas semanas, a Live
da Folha foi com os candidatos a presidente e vice da Chapa 1 – ‘OAB Forte e
Unida’, Karen Figueiredo e Rafael Fróes;
e Chapa 2 – ‘Pela Ordem’, Glauber Guadelupe e Luiz Felipe Boareto.
Esse é apenas um resumo das lives.
As duas entrevistas estão disponíveis no
Facebook, Instagram e no YouTube do
Jornal Folha da Terra
Chapa 1
A chapa 1, que leva o nome de “OAB
Forte e Unida”, é formada pela atual presidente da 35ª subseção, Karen Figueiredo, como candidata a presidente, e Rafael
Fróes, candidato a vice-presidência. Segundo a candidata a reeleição, o período
de pandemia atrapalhou a execução de
diversas ações que estavam em andamento e também outras que seriam iniciadas
pela sua gestão, como a proposta de disponibilizar uma van para que os advogados
dos três municípios que competem a 35ª
subseção, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim, possam se deslocar para os fóruns. E
de acordo com ela, esse é um dos projetos
que será colocado em prática, se sua chapa

TERÇA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2021

Compatibilizar o que tem de bom na área
tecnológica, com o que não se pode perder nunca, que é a essência humanística
do presencial”, finalizou o advogado.

e eventos que contribuam para o crescimento da profissão; formar um grupo
para acompanhamento da utilização da
verba proveniente do leilão da Cedae, que
Rio Bonito e Tanguá receberam; e ainda
a volta do projeto ‘OAB Vai a Escola’, em
que advogados visitam escolas e ministram palestram sobre noções básicas de
cidadania e Direitos Fundamentais, por
exemplo, para os estudantes.
No entendimento de Boareto, o fortalecimento da instituição, é uma das questões mais importantes. “A intenção nossa
como instituição OAB, é ter uma OAB
mais forte, só que pra OAB ficar mais forte, eu dependo de que o advogado inscrito
nela também se torne mais forte. Isso é
uma coisa muito importante. Nós não temos que dar cesta básica para o advogado,
nós temos que fazer com que o advogado
ganhe dinheiro, que ele tenha trabalho”.
Defendendo a representatividade da
OAB, Glauber prometeu ação, se eleito
for. “A gente pretende efetivamente representá-la em todos os sentidos, não só no
sentido jurídico, mas também no sentido
social e econômico, perante os três poderes. Não só com ações judiciais, mas com
efetivas diligencias ao Executivo e Legislativo. E para o advogado colega, eu peço
que ouça nossos projetos. Não decida seu
voto antes de nos ouvir. Nos dê essa oportunidade de fazer um trabalho real para o
advogado”, disse.

Chapa 2
Representando a chapa 2, “Pela Ordem”, o candidato a presidente Glauber
Guadelupe e o vice, Luiz Felipe Boareto
disseram que defendem a alternância de
poder e que a 35ª subseção precisa ter
mais “representatividade” na municipalidade.
FOTO: REPRODUCAO
“Nós entendemos que a OAB como
instituição, tem que ter uma interferência
maior, principalmente na municipalidade.
(...) A gente quer dar a nossa contribuição
porque a gente acha que a gente tem que
trazer novas ideias”, disse Glauber.
Durante a entrevista, os candidatos
falaram sobre diversas propostas que pretendem realizar à frente da subseção, se
forem eleitos. Uma delas é o ‘happy hour
jurídico’, que seria um encontro de novos
e antigos advogados, para troca de experiências, boas e ruins, com o objetivo de
crescimento profissional.
Outras propostas são; uma parceria
com táxis e carros de aplicativo, para faKaren Figueiredo e Rafael Froes defendem mais acesso ao mundo digital
cilitar o transporte dos advogados até o
ganhar o pleito.
assim, o volume de processos seja menor Fórum dos municípios; conseguir o reA dupla de advogados ainda listou e juízes tenham o interesse de assumir a torno da Justiça do Trabalho para Rio
algumas outras propostas que estão em vaga.
Bonito; instalação do Fórum de Tanguá,
seu plano de ação para o próximo triênio,
Para Karen, “a perspectiva para o realizar a Semana Jurídica, com palestras
como a capacitação profissional, ofere- próximo triênio é trabalhar mais pela
cendo cursos e palestras; trazer a Justiça advocacia. É colocar em prática o que
FOTO: REPRODUCAO
Itinerante Trabalhista para Rio Bonito não conseguimos colocar (por causa da
novamente; dar assessoria e assistência pandemia também). Nossas propostas
informativa para que os advogados tra- são atuais. Nosso desejo é ter a advocacia
balhem com as mídias digitais; suporte e cada vez mais forte e unida porque acho
auxílio para os jovens advogados; lançar que só seremos fortes, se formos unidos,
o projeto ‘prerrogativa digital’ através divisão não dá certo, a ideia é união”, ende um link nas redes sociais para que o fatizou.
advogado envie sua reclamação de forma
Alinhado com o mundo digital, Raonline; e ainda criar em Silva Jardim um fael Fróes disse que a intenção é “comescritório compartilhado digital, como o patibilizar o que tem de legal na questão
que já existe em Rio Bonito.
virtual, com o que tem de muito legal nas
Karen e Rafael ainda falaram sobre questões presenciais, que a gente está
uma grande demanda, a falta de um juiz com saudade. Então o desafio da advotitular para a 1ª Vara do Fórum de Rio cacia é esse, unidos, fortes, e buscando
Bonito. Segundo eles, a proposta seria melhoria da advocacia que vai repercutir
desvincular o juizado da 1ª Vara, para que diretamente na população, na sociedade. Glauber Guadelupe e Luiz Felipe Boareto pleiteiam mais representatividade

Câmara Municipal de Tanguá
RESOLUÇÃO Nº 1507 DE 14 de Junho de 2021
A Câmara Municipal de Tanguá, por seus representantes
legais delibera e eu promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:
Art. 1º - Fica instituído o dia 17 de agosto como o “Dia
Municipal do Patrimônio Cultural Tanguaense”.
Art. 2º - Fica criado no âmbito Municipal, a distinção honorífica denominada “Prêmio Amigo do Patrimônio Cultural
Tanguaense”, a ser outorgada pela Câmara Municipal anualmente, ao graduado em Arquitetura, Artes Plásticas, Arquivologia, Biblioteconomia, Conservação & Restauro, História,
Museologia, Produção Cultural, Turismo, e aos Colecionadores e Empresários, que tenham se destacado na produção ou
patrocinem exposições de artes plásticas, fotografias, publicações, pesquisas, coleções privadas, filmes e restauros, dos
bens culturais materiais, imateriais e naturais que fazem parte
do patrimônio cultural de Tanguá.
Art. 3º - O “Prêmio Amigo do Patrimônio Cultural Tanguaense”, de que trata a presente Resolução, será outorgado em
forma de diploma a ser entregue, preferencialmente, no dia
17 de agosto, Dia Nacional do Patrimônio Cultural, em solenidade da Câmara Municipal.
Art. 4º - Até 60 (sessenta) dias que antecede a premiação,
a Comissão de Cultura da Câmara Municipal indicará as pessoas a serem homenageadas.
Art. 5º - A indicação deverá estar acompanhada de justificativa escrita que evidencie suficientemente o mérito do homenageado e será submetida à apreciação do Plenário.
Art. 6º - Esta Resolução, de autoria da Vereadora Marciléa
Matos, entra em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TANGUÁ, EM 14 de Junho de 2021
ALINE DE SA PEREIRA
PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº 1518 DE 18 de Outubro de 2021
A Câmara Municipal de Tanguá, por seus representantes
legais delibera e eu promulgo a seguinte RESOLUÇÃO:
A CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ APROVA E A SUA
PRESIDENTE, VEREADORA ALINE PEREIRA, USANDO
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
PROMULGA O SEGUINTE PROJETO DE RESOLUÇÃO:
Art. 1º - Fica estabelecido o dia solidário do vereador, na
Câmara Municipal de Tanguá.

Art. 2º - A Mesa Diretora fica responsável por organizar
um dia, a cada semestre, para realização de ação solidária,
com participação dos vereadores, em prol do município de
Tanguá.
Parágrafo único - A operacionalização e organização das
ações solidárias deve ser publicizada através dos meios de
comunicação oficiais e comunicada com antecedência de, no
mínimo, uma semana.
Art. 3º - A ação solidária poderá ser personificada por qualquer meio de serviço social, de modo que a Câmara Municipal
de Tanguá, representada por seus vereadores, possa realizar
atividades de preservação ambiental, mutirões em conjunto,
ou não, com o Poder Executivo, campanhas de conscientização popular sobre temas relevantes para o município, entre
outros.
Art. 4º - Fica facultada a participação dos vereadores nas
ações em comento.
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TANGUÁ, EM 18 de Outubro de 2021
ALINE DE SA PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 049/2021
HOMOLOGO a Dispensa de Licitação conforme o Artigo
24, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 c/c
Decreto Nº 9.412 de 18/06/2018 em transição para o Art.75,
Inciso II, da Lei Nº 14.133, de 1 de abril de 2021.
FAVORECIDO: DETRAN/RJ.
VALOR: R$ 1.000,00 (mil reais)
OBJETO: Serviços para regularização dos documentos de
veículos oficiais da Câmara Municipal de Tanguá.
TANGUÁ-RJ,18/10/2021
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 054/2021
HOMOLOGO a Dispensa de Licitação conforme o Artigo
24, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 c/c
Decreto Nº 9.412 de 18/06/2018 em transição para o Art.75,

Inciso II, da Lei Nº 14.133, de 1 de abril de 2021.
FAVORECIDO:
SANDRO
DOS
SANTOS
NOVIS
01885317778
VALOR: R$ 17.219,00 (Dezessete mil duzentos e dezenove reais)
OBJETO: Serviços de confecção de 25 (vinte e cinco) Títulos de Cidadão Tanguaense e 28 (vinte e oito) medalhas
Padre Thomas Pieters para honrarias na sessão solene oficial em comemoração aos 26 anos de emancipação político-administrativa do Município de Tanguá.
TANGUÁ-RJ,26/10/2021
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 055/2021
HOMOLOGO a Dispensa de Licitação conforme o Artigo
24, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 c/c
Decreto Nº 9.412 de 18/06/2018 em transição para o Art.75,
Inciso II, da Lei Nº 14.133, de 1 de abril de 2021.
FAVORECIDO: ERIKA SILVA FRANCA 11094888745
VALOR: 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais).
OBJETO: Serviços de buffet e decoração para realização
da sessão solene em comemoração aos 26 anos de emancipação política administrativa do Município de Tanguá.
TANGUÁ-RJ, 25/10/2021
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 056/2021
HOMOLOGO a Dispensa de Licitação conforme o Artigo
24, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 c/c
Decreto Nº 9.412 de 18/06/2018 em transição para o Art.75,
Inciso II, da Lei Nº 14.133, de 1 de abril de 2021.
FAVORECIDO: ALKA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP.
VALOR: R$ 3.712,00 (Três mil setecentos e doze reais)
OBJETO: Serviços para confecções de camisas pólo personalizados como uniformes para os funcionários da Câmara
Municipal de Tanguá.
TANGUÁ-RJ,26/10/2021.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

Tiers Rangel
Lívia Louzada
(21) 97252- 5092
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CIDADES
Prefeito de Maricá anuncia reajuste
salarial para servidores públicos
FOTO: DIVULGAÇÃO

O prefeito Fabiano Horta fez o anúncio e homenageou os servidores da cidade

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, anunciou nesta quinta-feira (28/10),
dia do servidor público, que vai enviar
à Câmara Municipal, projetos de lei que
garantam reajuste salarial aos servidores
da Guarda Municipal, Defesa Civil e servidores estatutários. Entre os projetos há
também recomposição inflacionária dos
últimos quatro anos para servidores comissionados e, auxílio alimentação para
todos os servidores municipais. Os respectivos reajustes e benefícios começam
a valer a partir de primeiro de janeiro de
2022.
“Hoje é o dia do servidor e da servidora pública, funções tão importantes
para o coletivo, para a dinâmica da vida
social do Brasil e, queremos fazer uma
homenagem, um agradecimento a todos
os servidores de Maricá, reafirmando a
sua importância e o valor que eles têm na
construção de uma nação, de uma sociedade que se unifica”, disse o prefeito.
“Estou enviando a Câmara Municipal
de Maricá projetos de lei que garantem o
reajuste salarial a guardas municipais e a
servidores estatutários que já vem tendo,
pelo plano de cargos e salários da prefeitura, ao longo dos últimos anos, reajustes

feitos. Mas avaliamos que é importante
continuar com essa política de valorização salarial do nosso servidor”, reafirmou Fabiano, anunciando também uma
reposição inflacionária aos cargos comissionados que, desde 2017 não recebem
nenhum reajuste.
De acordo com os projetos enviados
por Fabiano à Câmara Municipal, os cargos comissionados (assessoria de 1 a 6)
receberão recomposição inflacionária de
23%, já servidores de funções gratificadas (7 a 12) o reajuste será de 12%. Servidores da Guarda Municipal e Defesa
Civil o ajuste corresponderá a 5%.
Já os servidores efetivos, que tiveram
nos últimos três anos reajuste de 10%,
também perfazendo ao longo dos últimos quatro anos 40% de reajuste total,
receberão, de acordo com o projeto de lei
enviado pelo prefeito, um reajuste salarial
de 10%.
Auxílio alimentação
Em relação ao auxílio alimentação,
o benefício será concedido mensalmente
em moeda Mumbuca a todos os servidores municipais de Maricá, sendo 440
Mumbucas (equivalentes a R$ 440) para

servidores com carga horária de trabalho superior a 30 horas semanais e 220 Mumbucas
(equivalentes a R$ 220) para servidores com
carga horária de trabalho inferior a 30 horas.
Os servidores que ainda não possuem conta no
Banco Mumbuca deverão abrir uma. A dinâmica de utilização será a mesma já praticada
com o abono natalino.
“Estamos regulamentando por decreto o
auxílio alimentação que vai atingir todos os
servidores de Maricá. Estou falando de professores, de estatutários, de guardas municipais, enfim, de todos os servidores públicos
municipais que vão ter a partir de primeiro de
janeiro o seu auxilio alimentação garantido”,
frisou Fabiano explicando em seguida que o
benefício será concedido através de decreto,
pois já está estabelecido com base na Lei 001
de 1990, artigo 69. “Tomamos essa medida
porque julgamos necessário no momento que
temos a precarização do trabalho no Brasil é
importante reafirmar a dimensão e a dignidade
do trabalhador e do nosso servidor”, completou o prefeito.
“É olhando para o servidor com essa perspectiva que nós queremos e vamos contar certamente com a Câmara Municipal de Maricá
para que possamos recompor os salários dos
nossos servidores, dando a eles mais dignidade e acima de tudo a certeza da sua valorização
enquanto servidor público”, concluiu o prefeito.
Reajuste de 20% para professores da
rede municipal
Vale lembrar que a Prefeitura de Maricá
concedeu recentemente um reajuste de 20% no
salário base dos professores da rede municipal
de ensino. O prefeito Fabiano Horta anunciou
a medida no dia 15 de outubro, Dia do Professor. O projeto de lei prevê ainda aumento de
10% para 12% nos valores das faixas de progressão por classes da categoria. Pelo Plano
de Cargos e Salários da Educação de Maricá,
existem hoje seis classes, de acordo com o nível de graduação do profissional, que podem ir
desde o Ensino Médio Normal ao Pós-Doutorado. O reajuste também passa a valer a partir
de janeiro de 2022.

Leilão “Raízes da Pecuária” reúne
empresários de várias partes do
Estado em Rio Bonito
Empresários, comerciantes e pecuaristas de várias partes do Estado marcaram presença na primeira edição do
Leilão Raízes da Pecuária, primeiro leilão
de gado de corte do gênero realizado no
município entre os dias 21/10 e 24/10.
Quem compareceu ao Parque de Exposição da cidade, localizado no Km 9,5 da Via
Lagos, pode curtir a oitava edição da Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador e o Primeiro Leilão de Gado, que teve
entrada gratuita. Paralelamente no mesmo local, aconteceu a exposição de Gado
Tabapuã, raça bovina de alto padrão genético e também competições de tambor
e baliza, além de julgamentos das raças de
cavalo Mangalarga Marchador e dos bois
Tabapuã. O local, que foi muito elogiado
pela estrutura do evento, ofereceu opções
culturais, como apresentações musicais de
artistas locais, e opções gastronômicas,
com a presença de restaurantes no local,
todos os dias do evento.
Esses eventos fazem parte da estratégia do município que se prepara para ser
a “Capital da Pecuária do Estado do Rio”.
Para chegar neste patamar, o município
pretende realizar um leilão de gado, com
lances pelos animais de forma presencial
ou online, todo mês. Além disso, inaugura,

Deputada estadual
Zeidan protocola
Projeto de Lei para
tombamento do
Tamoio Futebol Clube
FOTO: PAULO POLÔNIO

O Clube de São Gonçalo, pode se tornar o patrimônio histórico e cultural

O Tamoio Futebol Clube de São Gonçalo, pode ser
tombado por iniciativa da deputada estadual Zeidan (PT)
que protocolou hoje um Projeto de Lei para este fim. De
acordo com a iniciativa, o Tamoio passa a ser tombado por
interesse social, histórico e
cultural do Estado do Rio de
Janeiro.
“É fundamental que a gente preserve o patrimônio histórico e cultural de nossas
cidades. São Gonçalo carece
desse cuidado. A Fazenda Colubandê, o Palacete do Mimi
e tantos outros tiveram o patrimônio degradado. Vamos

lutar para manter de pé esse
importante espaço de São
Gonçalo. Quem não se lembra
dos desfiles de fantasias do
carnaval carioca? Tudo transmitido ao vivo pelas TVs direto do Clube Tamoio”, recordou-se a deputada Zeidan.
Vale lembrar que em decorrência do tombamento
proposto pela deputada petista, que é líder da bancada
de seu partido, todo o acervo
histórico e cultural fica livre
de destruição, descaracterização ou mudança de uso do
imóvel em questão, bem como
a transferência definitiva de
suas atividades.

PM de Tanguá prende
três acusados de
roubar celulares
em porta de igreja
FOTO: POLÍCIA MILITAR

FOTO: SECOM/RB

Policiais militares de Duques prenderam os suspeitos na BR-101
A partir desse evento, haverá leilões todos os meses no município, com o apoio da Fiel Leilões

ainda este ano (iniciativa de um empresário
local), um abatedouro de gado, construído
na localidade de Lagoa Verde, que vai facilitar o trabalho dos produtores da região,
que faziam o abate dos animais em Valença,
cidade do Sul do Estado localizada a mais
de 200 km.
A Secretaria Municipal de Agricultura,
Trabalho e Desenvolvimento Econômico,
que vem apoiando e fomentando o crescimento da pecuária e do agronegócio na
região, conta com o apoio da Fiel Leilões,
que vai promover leilões todos os meses no
município.
“A nossa intenção é fazer um leilão todo
mês no Parque de Exposição para estimular
a pecuária e desenvolver a economia dessa

região”, afirma o secretário Teilor Cerqueira.
O prefeito Leandro Peixe, que participou da abertura do evento, falou do impacto
econômico desse tipo de evento para a região.
“Hoje iniciamos o leilão de gado que é
um grande balcão de negócios. Com a expansão dos pregões para os remates virtuais, que permitem aos compradores oferecer
lances sem sair de casa, do escritório e ou de
sua fazenda, impulsiona esse tipo de negócio. Com isso, além de promover a produção
e valorizar os produtores locais, esse evento
é uma das opções que estamos investindo
para vencermos essa crise que se instalou
nas cidades por conta da pandemia”, garan-

Policiais Militares do Destacamento de Polícia Ostensiva de Duques, em Tanguá,
conseguiram prender três
homens acusados de estarem
roubando celulares de vítimas
em frente a Igreja Assembleia
de Deus em Vila Cortes, na
noite de quinta-feira (21).
Duas vítimas que tiveram
seus celulares levados avisaram a Polícia e os agentes
partiram em patrulhamento.
Como as vítimas deram uma
descrição do veículo que os
acusados estavam, os policiais
logo acharam os três homens
trafegando pela BR-101, sen-

tido Itaboraí.
Após darem ordem de parada, notaram que um dos acusados arremessou um objeto
para fora do carro. Como após
uma revista, apenas um dos
celulares roubados foi encontrado, os policiais procuraram
o objeto jogado pelos homens
e encontraram o segundo celular que havia sido subtraído.
Já na 70ª Delegacia de Polícia de Tanguá, pra onde os
acusados foram levados, os
policiais encontraram as vítimas que estavam prestando
queixa, que no momento reconheceram os acusados.
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GERAL
Vôlei de Silva Jardim conquista
1º lugar em torneio em Araruama
Lívia Louzada

FOTO: DIVULGAÇÃO

folhadaterradigital@gmail.com

No último dia 24, atletas de
vôlei de Silva Jardim fizeram bonito em um campeonato de vôlei
na Arena Vitalitis Beach, em Araruama, conquistando um 1º lugar,
dois 3º lugares, e um 4º lugar.
Na categoria Sub 17, Rodrigo
Matias e João Vitor Martins conquistaram o 1º lugar. Já a terceira colocação da mesma categoria,
ficou por conta da dupla Daniel
Gabardo e Isaque Pessanha. E em
4º lugar ficou João Pedro Guimarães e Samuel Moraes.
Mas não foram só os meninos que representaram a cidade
na competição, a dupla Nayane
Madureira e Vivian Leite ficaram
em 3º lugar na categoria master
light.
Os atletas são treinados pelos
professores Nayane Madureira e
Natan Neves, que fazem parte de
um projeto de esportes da cidade
e tem o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer de Silva Jardim.
“Agradecemos o apoio da Pre-

feitura, e, é claro, precisamos de mais apoio público
ou privado para novos torneios, para que possamos
desenvolver melhor e ter
muitos mais resultados
positivos como este”, disse a professora Nayane.
Para o subsecretário
de Esporte e Lazer do
município, Rodrigo Rezende, a intenção da Pre-

feitura é incentivar a prática de esportes e formas
mais atletas. “Para nossa
cidade, é muito importante ser representada em
uma competição intermunicipal, e voltar para casa
com troféu, isso incentiva
muito nossos atletas, de
qualquer modalidade, a
enxergarem que são capazes de participar de com-

FOTOS: BPRv/RIO BONITO

Os atletas fazem
parte de um
projeto de
esportes da
cidade e tem
o apoio da
Secretaria de
Esporte e Lazer
de Silva Jardim.

petições maiores. Buscamos incentivar a prática
esportiva em competições
e ofertamos diversas modalidades por que entendemos que o esporte
oferece uma qualidade de
vida, incentiva sonhos e
ajuda a resgatar a nossa
juventude de situações de
vulnerabilidades social”,
disse Rodrigo.

De acordo com os policiais, as drogas seguiriam para Búzios

BPRv de Rio
Bonito apreende
mil trouxinhas
de maconha
Na tarde do último dia
24, agentes do Batalhão
de Polícia Rodoviária de
Boa Esperança, em Rio
Bonito, apreenderam em
um veículo de aplicativo,
mil trouxinhas de maconha que seriam levadas
para Búzios, na Região
dos Lagos.
Os policiais estavam
em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para um Voyage. O
motorista foi orientado
a parar e o carona teria apresentado sinais de
nervosismo, segundo os
policiais. Após uma revista minuciosa no veículo,
os agentes encontraram
uma mochila com cinco
cargas de maconha, sendo

200 trouxinhas em cada
carga.
Dalí por diante, só restou ao acusado revelar os
detalhes. De acordo com
os policiais, o passageiro
disse que recebeu a droga
na Central do Brasil, onde
teria solicitado a corrida,
e levaria a droga para o
município de Búzios, na
comunidade Cem Braças,
dominada pelo Comando
Vermelho. Pelo transporte, o homem receberia R$
200,00.
O caso foi registrado
na 118ª Delegacia de Polícia de Araruama (Central
de Flagrantes), onde o
caso foi registrado como
flagrante por tráfico de
drogas.

