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COLUNIstas

O que entendemos na vida sobre o Amor? O exem-
plo de Jesus de Nazaré é interiorizado e testemunhado 
pelos cristãos? Somos promotores de paz ou artífices 
de violência? Como estamos amando hoje? Qual o sen-
tido e o valor do amor na tua vida agora?

Embora ninguém desconheça a dificuldade destes 
nossos tempos complexos, dificilmente encontraremos 
outro caminho fora do Amor. Sabemos que a vida é 
maior do que pensamos e somos, mas que ninguém es-
queça que estamos destinados a florescer até alcançar-
mos nossas dimensões mais plenas, que jamais serão 
atingidas longe da experiência de amar….

Há momentos que não precisamos vencer, mas cres-
cer. Há crescimento fora do Amor? O Amor exclui e 
divide? O Amor expõe e segrega? O Amor prejudica 
e condena? Jesus jamais excluiu e condenou! Deus é 
Amor, e o Amor se identifica plenamente com Deus. 
Ainda que usemos seu Santo Nome, nada será autênti-
co se o Evangelho não for traduzido em Amor na vida 
cotidiana, nas redes sociais também. O Amor é a Lei! 

O medo, me parece ser, a toxina desta geração. O 
grande sociólogo Bauman afirmou que “O medo é o 
demônio mais sinistro do nosso tempo”. Recordemos 
as primeiras palavras de João Paulo II ao mundo: “Não 
tenhais medo. Abri as portas dos vossos corações à 
Cristo”.

Irmãos e irmãs, o Amor lança fora todo medo! Ain-
da que o medo venha, não se feche ao Amor, não ata-
que, não odeie, não desista de amar, não julgue, não 
condene. O Amor nos leva sempre à uma reflexão mais 
humana e empática, mais paciente e bondosa. Nada 
perderemos se amarmos! O Amor precisa ser o hori-
zonte da humanidade, nossa vacina, investimento e o 
nosso pão de cada dia. Bem-aventurado o que come 
diariamente o pão de amor e bebe em sua fonte salu-
tar!

O que pode existir fora do Amor? Que o Amor não 
seja mais uma saudade do passado, mas a ocupação 
do presente e o sonho realizável do futuro. Ele não 
está em papéis e entre paredes, ele está vivo. O Amor 
é real e nos chama. Ele não muda, mas nos muda. Para 
ele não há rótulos, ritos ou placas. O Amor que vive 
na Terra, está Vivo em Pessoa na Eternidade, lá nos 
espera, todos. Todos? Sim, todos que amaram, amam 
e amarão!

O Amor é a forma mais sublime de viver, mais au-
têntica de ser, mais inteligente de morrer. Amém!

Padre Eduardo Braga é sacerdote católico orto-
doxo, filósofo, mestre em teologia, gestor de pesso-
as e coaching, graduando em Pedagogia e Psicologia.

Para você, o que é o Amor?

FIQUE POR DENTRO

RICARDO DINIZ 
O cantor Ricardo Diniz, inte-

grante da Banda Celebrare, con-
cedeu entrevista ao Blog Jornal 
Cultura Viva, no dia 30 de junho. 
Ele falou sobre seu início na Ban-
da, dentre outros assuntos. “Ro-
lava um teste para ser cantor da 
banda, mas eu não sabia. Fui cha-
mado através do escritório deles e, 
quando cheguei lá, todos já tinham 
sido ouvidos. Daí eu fui o último 
a fazer; eles gostaram e não parei 
mais. Já são 19 anos!”, comemorou.

PANDEMIA            
Segundo Diniz, a pandemia do 

coronavírus afetou bastante o tra-
balho da Banda Celebrare, embora 
seja uma das mais cotadas do país. 
“Muito difícil. Tentamos nos ocu-
par, cada um no seu universo mu-
sical. Gravei muitas músicas com 
amigos do meio, fiz um bocado de 
‘lives’ e também fiz produção de 
algumas delas”, relatou.

PERFIL       
Com perfil apaixonado, Di-

niz aparenta ser ‘um romântico 
à moda antiga’. “Faz parte de um 
lado meu mesmo, mais forte por 
influências de cantores do jazz 
clássico, como Frank Sinatra, Mi-
chael Bublé, etc. Isso tem sim um 
certo romance no timbre e no jeito 
de cantar”, respondeu sorrindo.

PARCERIA
De um tempo para cá, a parce-

ria com a cantora Lais Alfradique, 
de Araruama, vem rendendo bons 
frutos. “Foi um encontro da vida 
mesmo. Conheci a Lais e o ma-
rido, que é produtor (Alexandre 
Martins). São pessoas muito ba-
canas e que se aproximaram para 
fazer um som com amigos em co-
mum. Daí, pintou a ideia de fazer-
mos algo juntos. Foi muito legal 
mesmo! Esperamos fazer os shows 
presenciais e eventos também, se 
Deus quiser!”, definiu.

‘LIVES’       
Diniz está satisfeito com as li-

ves feitas com a participação da 
Lais. “Só gente da melhor quali-
dade e com bom gosto! Fizemos 
muita coisa legal e descobrimos 
essa sintonia também para fazer-
mos um trabalho juntos”, desta-
cou.

NOVIDADES          
O cantor reserva novidades 

para o seu público. “Quero rea-
lizar um show (uma live), fazen-
do uma homenagem ao Djavan, 
e quero montar um show bacana 
com minha amiga Lais Alfradique! 
Vamos pensar em algo bem baca-
na para o público!”, adiantou.

CONTATOS            
As redes sociais do artista são: 

Facebook Ricardo Diniz e o Insta-
gram @ricardodinizoficial.

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

QUEM INDICA O QUÊ

QUEM? Ricardo Diniz.

OCUPAÇÃO: Cantor. 

INDICA O QUÊ? O livro “George Lucas: 

uma vida”, do autor Brian Jay Jones.

SUA OPINIÃO: Incrível a vida do George 

Lucas! O maior de todos no cinema, em mi-

nha opinião. Esta obra, por sua vez, conta uma 

história rica em detalhes sobre a vida de um 

sonhador que conseguiu realizar algo inacre-

ditável com a tecnologia que se tinha naquela 

época. Além disso, os obstáculos que ele en-

frentou para chegar ao seu objetivo.

Sensacional! Aliás, sou um grande fã da 

história dele e de toda a saga Star Wars, desde 

criança! (risos)

Padre Ortodoxo
Eduardo Braga

Palavras de Avivamento

BOM APETITE
Essa receita de rocambole de car-
ne moída é muito deliciosa e fá-
cil de fazer! Você pode recheá-lo 
com outros ingredientes, como 
requeijão de corte, linguiça, ervi-
lha e cenoura.

INGREDIENTES
 1/2 kg de carne moída

 1 pacote de sopa de cebola

 Presunto fatiado

 Queijo fatiado

 Tempero verde

 Sal a gosto

MODO DE PREPARO

1 - Tempere a carne moída 
com a sopa de cebola, o 
tempero verde e o sal.

2 - Coloque a carne tem-
perada sobre uma folha de 
papel laminado ou papel 
manteiga e abra a massa 
com um rolo, na espessura 
de 1 cm, mais ou menos.

3 - Forre a carne com o 
presunto e o queijo, pode-

se colocar também milho 
verde, ervilha e requeijão.

4 - Enrole a carne, com 
ajuda da folha de papel 
laminado ou manteiga, em 
forma de rocambole.

5 - Leve ao forno, em tem-
peratura alta, por mais ou 
menos 30 minutos, ou no 
microondas por 15 minu-
tos.

6 - Bom apetite!

ROCAMBOLE DE CARNE MOÍDA

OPORTUNIDADE
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RIO BONITO

Ex-vereadora de Rio Bonito, 
Nilza Belgues, recebe homenagens 
póstumas de parentes, admiradores 
e da Câmara de Vereadores

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com 

Desde o falecimento da ex-
-vereadora de Rio Bonito e fun-
dadora do diretório municipal do 
Partido Democrático Trabalhista 
(PDT) da cidade, Nilza Belgues, 
as homenagens tem sido quase 
que diárias. Ela veio a óbito após 
um infarto no dia 1º de outubro 
e foi sepultada no dia seguinte no 
Cemitério Jardim das Acácias.

Nilza Belgues
Nilza foi uma figura impor-

tante do cenário político rioboni-
tense e até estadual, uma pionei-
ra no protagonismo feminino na 
política, sempre à frente do seu 
partido de coração, o PDT. Vere-
adora atuante e de fala firme, foi 
dela o voto que afastou, em 1990, 
o então prefeito de Rio Bonito, 
Aires Abdalla do cargo. Ela deixa 
o filho, o vereador Humberto Bel-
gues, sobrinhos e netos.

Homenagens
Rosângela Belgues, irmã de 

Nilza prestou sua homenagem 
através do seu perfil no Facebook, 
“Hoje minha irmã, pessoa ad-
mirável, amiga, querida, sempre 
presente na minha vida, dos fami-
liares e amigos nos deixou!! Uma 
dor imensa…mas sei que cumpriu 

RIO BONITO

     Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com 

Se antes da pandemia os serviços já 
eram digitalizados e virtuais, com a retoma-
da das atividades, o mundo ficou ainda mais 
online. E como historicamente a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) sempre foi 
uma instituição pioneira na luta para garan-
tir que todos tenham acesso à Justiça, a 35ª 
subseção da OAB – Rio Bonito, Tanguá e 
Silva Jardim – não poderia ficar para trás. 
Assim que as atividades na sede da subseção 
voltaram, gradativamente, em julho deste 
ano, foi feito todo possível para dar seguran-
ça e estrutura para advogados e clientes. Os 
escritórios compartilhados e os processos 
digitalizados são um exemplo disso. 

Segundo a presidente da subseção, Ka-
ren Figueiredo, palestras, minicursos, e 
solenidades de compromisso para entrega 
de Carteira de Advogados e Estagiários já 
retornaram normalmente. E os escritórios 
compartilhados, onde advogados podem 
receber seus clientes, estão sendo cada vez 

mais usados, por isso receberam uma nova 
estruturação. 

“Tivemos um olhar direcionado para a 
estruturação (dos escritórios) com webcams 
e microfones para que os advogados e advo-
gadas pudessem utilizar em suas audiências 
e despachos virtuais. Isso foi necessário por 
conta da nova realidade, fruto da virtuali-
zação dos processos e acessos ao Tribunal, 
que ainda prioriza por videoconferência, e 
plataformas digitais que os Tribunais vem 
utilizando. E além dos escritórios compar-
tilhados serem úteis para que o advogado 
atenda seus clientes, ele se tornou um ins-
trumento de trabalho também para a rea-
lização de audiências e despachos virtuais 
e balcão virtual. Então tivemos esse olhar 
para que fosse implantado de forma urgen-
te”, explicou Karen. 

A presidente ainda contou que por con-
ta da parceria que foi feita com os Tribunais 
de Rio Bonito e Silva Jardim, mais de 100 
processos já são digitais, o que facilita a vida 
do advogado e consequentemente a de seu 
cliente.

Escritórios compartilhados 
da 35ª Subseção da OAB 
já são uma realidade

seu objetivo de ajudar ao próxi-
mo, o que fazia com grandeza!! 
Vá em paz minha amada”, disse 
Rosângela.

O jornalista Vinícius Mar-
tins também prestou sua ho-
menagem a Nilza. “’Mesmo 
errando, o partido tem sempre 
razão.” A frase é de Astrojildo 
Pereira, também riobonitense e 
fundador do PCB. Ela, a frase, 
cai como uma luva para Nilza 
Belgues, também riobonitense 
e fundadora do PDT e que nos 
deixou ontem. Carregou com 
energia o partido de Brizola, seu 
líder, na cidade por 30 anos. Um 
feito para poucos. Uma frase de 
Brizola a define bem: sou como 
a planta do deserto. Uma única 
gota de orvalho é suficiente para 
me alimentar. Nilza era pedetis-

ta na alegria e na tristeza’”.
Na sessão da Câmara de Ve-

readores da última terça-feira 
(5), os edis fizeram um minuto 
de silêncio em memória da ex-
-vereadora e lembraram um 
pouco sua trajetória política. 
Para o vereador Marquinho 
Luanda, ela foi um exemplo de 
fidelidade partidária. “Uma pes-
soa idealista. Defendeu a política 
riobonitense. Já foi parlamentar 
dessa Casa, onde ela sempre teve 
as causas políticas, suas convic-
ções, voltadas para os trabalha-
dores. É uma demonstração de 
fidelidade partidária, a vida in-
teira PDT. Ela deixou um gran-
de legado em nossa cidade e dei-
xo aqui as minhas considerações 
e pesar aos familiares”, disse o 
vereador.

  Em todo o estado, Nilza foi uma das primeiras mulheres na política

Ex-vereador Branco e sua 
esposa são mortos a tiros na 

Colina da Primavera, 
em Rio Bonito

     Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com 

A morte do ex-vereador de 
Rio Bonito e advogado, Francis-
co Augusto Gomes, mais conhe-
cido como Branco, e sua esposa, 
Rosi Nascimento, na noite de 
do dia 7, por volta das 23h, no 
bairro Colina da Primavera, em 
Rio Bonito, assustou os mora-
dores da cidade e principalmen-
te do bairro. O casal foi morto 
com aproximadamente 10 tiros, 
dentro do carro, quando esta-
vam a caminho da casa dele, na 
mesma localidade. Branco foi 
enterrado no Cemitério Jardim 
das Acácias, no dia seguinte a 
morte, e Rosi foi sepultada no 
Rio de Janeiro. O caso está sen-
do investigado pela 119ª Dele-
gacia de Polícia de Rio Bonito. 
Branco deixa três filhos e uma 
neta.

Homenagem
Muito conhecido na cidade, a 

morte de Branco causou reper-
cussão nas redes sociais, onde 
amigos deixaram sua homena-
gem.

O cantor e compositor An-
drezinho Shock disse em seu 

perfil do Facebook: “Acordar 
com essa notícia triste e pra 
acabar com nosso dia. Meu ami-
go Augusto Branco, obrigado 
irmão por tanto carinho desde 
minha época de moleque onde 
tinha o mesmo sonho do seu fi-
lho e meu amigo Renan que era 
ser jogador de futebol e você 
sempre nos incentivando, de-
pois veio a música, os carnavais, 
os bailes e você sempre dan-
do apoio e por último abriu as 
portas do clube pro nosso The 
Best Voice e nos deu total apoio 
junto com sua esposa Rose que 
também nos abraçou. Que Deus 
os recebam e que ele dê muita 
força pra meu amigo Renan seus 
irmãos e toda família e amigos”, 
disse o artista.

Clube fechado
No dia seguinte as mortes, 

na porta do Esporte Clube Flu-
minense, tradicional clube da 
cidade, do qual era atuante e 
seu filho Renan Gomes é pre-
sidente, uma placa dizia que as 
atividades haviam sido suspen-
sas pelo luto. “As Atividades do 
clube estão temporariamente 
suspensas hoje por motivo de 
luto”.

O ex-vereador Branco,
e sua esposa,
Rosi Nascimento. 
Foto postada por 
ele em sua rede social 
em uma festa de 
carnaval da cidade 

FOTO: REDE SOCIAL

FOTO: REDE SOCIAL

A sede da 
35ª Subseção 
já está 
funcionando 
normalmente 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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A exemplo de 
Barra de São João, 
no início do mês, a 
passagem do Ônibus 
Rosa por Casimiro de 
Abreu na semana pas-
sada foi além das ex-
pectativas.  Até o dia 
8, 360 mamografias 
foram feitas na Uni-
dade Móvel de Saúde. 
O objetivo da Secre-
taria de Saúde, com 
a utilização da uni-

dade móvel de saúde, 
é zerar toda a fila de 
espera desse exame de 
imagem, agravada pela 
pandemia de Covid-19.

Para ter acesso ao 
Ônibus Rosa, as pa-
cientes interessadas 
deverão ter 40 anos ou 
mais e pegar o enca-
minhamento nos seus 
respectivos postos de 
saúde, com pedido do 
médico ou do enfer-

meiro. 
A partir do dia 18, 

a Unidade Móvel esta-
rá em Professor Souza. 
No dia seguinte, es-
tará em Rio Dourado, 
onde permanecerá até 
a quarta-feira, dia 20.  
A intenção da Secreta-
ria de Saúde é tornar a 
Unidade Móvel itine-
rante e assim percorrer 
todos os distritos de 
Casimiro de Abreu

Em uma semana, Ônibus 
Rosa já fez 360 mamografi as 
em Casimiro de Abreu

Unidade Móvel de Saúde tem o objetivo de zerar a fi la de espera para a mamografi a

Câmara Municipal de Tanguá
Portaria: 094/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO 
MUNICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
EXONERAR LAURO DE MATTOS JUNIOR, do cargo de 

provimento em comissão de PROCURADOR da Câmara de 
Vereadores do Município de Tanguá, símbolo CC1, sob a ma-
trícula nº 1074 criado pela LEI COMPLEMENTAR nº524/06, a 
contar de 30 de setembro de 2021.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 30 de setembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 095/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO 
MUNICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
EXONERAR JOSE ANTONIO DA SILVA SOARES, do car-

go de provimento em comissão de ASSISTENTE LEGISLA-
TIVO I da Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, 
símbolo CC6, sob a matrícula nº 1097 criado pela LEI COM-
PLEMENTAR nº524/06, a contar de 30 de setembro de 2021.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 30 de setembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 096/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO 
MUNICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

EXONERAR MARCIO SORIANO DE SOUZA, do cargo de 
provimento em comissão de ASSISTENTE LEGISLATIVO I 
da Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, símbolo 
CC6, sob a matrícula nº 1122 criado pela LEI COMPLEMEN-
TAR nº524/06, a contar de 30 de setembro de 2021.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 30 de setembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 097/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO 
MUNICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
NOMEAR CAMILA QUINTANILHA DA MATA, para exercer 

o cargo de provimento em comissão de ASSISTENTE LEGIS-
LATIVO I da Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, 
símbolo CC6, sob a matrícula nº 1128 criado pela LEI COM-
PLEMENTAR nº524/06, a contar de 01 de outubro de 2021.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 01 de outubro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 098/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO 
MUNICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
NOMEAR SERGIO LUIZ DUTRA DOS PASSOS, para 

exercer o cargo de provimento em comissão de ASSISTEN-
TE LEGISLATIVO I da Câmara de Vereadores do Município 
de Tanguá, símbolo CC6, sob a matrícula nº 1129 criado pela 
LEI COMPLEMENTAR nº524/06, a contar de 01 de outubro 
de 2021.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 01 de outubro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

 Portaria: 099/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO 
MUNICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
NOMEAR ANEMAR FERREIRA JUNIOR, para exercer o 

cargo de provimento em comissão de PROCURADOR da Câ-
mara de Vereadores do Município de Tanguá, símbolo CC1, 
sob a matrícula nº 1130 criado pela LEI COMPLEMENTAR 
nº524/06, a contar de 01 de outubro de 2021.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 01 de outubro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 0100/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO 
MUNICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
TORNAR facultativo o expediente na Câmara Municipal 

de Tanguá, no dia 11 de outubro (segunda-feira) do corrente 
ano, por ocasião do feriado de Nossa Senhora Aparecida Pa-
droeira do Brasil.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 01 de outubro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

FUNERÁRIA 
CEMITÉRIO 

JARDIM DAS ACÁCIAS
(21) 2734-9107

01: Dinorah Costa Augus-
to, falecida em 01.09.21, fi lha 
de Toribio Pereira Costa e Er-
melinda Ferreira Gama, com 
87 anos, deixou 2 fi lhos.

02: Carlos Alberto da Sil-
va, falecido em 01.09.21, 
fi lho de Clovis Raimundo 
Tomé da Silva e Helena Al-
berto da Silva, com 75 anos, 
deixou 3 fi lhos.

03: Leonor Correia Rosa, 
falecida em 04.09.21, fi lha de 
Sebastião Candido Correia e 
Maria Benedita do Rosário, 
com 82 anos, deixou fi lhos. 

04: Moacyr Alves Maçulo, 
falecido em 04.09.21, fi lho 
de Joaquim Rodrigues Al-
ves e Guiomar Maçulo Alves, 
com 76 anos, deixou 2 fi lhos.

05: Joacir Alves da Silva, 
falecido em 06.09.21, fi lho 
de João Rodrigues Alves e 
Percontina Veronica Alves, 
com 77 anos, deixou fi lhos.

06: Elza Ferreira de Aguiar, 
falecida em 06.09.21, fi lha de 
Antonio Ferreira e Candida 
Alves Ferreira, com 84 anos, 
deixou 1 fi lho.

07: Nadir Maria da Con-
ceição, falecida em 06.09.21, 
fi lha de Maria Oscarina da 
Conceição, com 83 anos, 

deixou 5 fi lhos.

08: Antonio Moreira Fi-
lho, falecido em 08.09.21, 
fi lho de Gumercinda Fernan-
des de Oliveira, com 83 anos, 
deixou 4 fi lhos.

09: Carlos Cezar de An-
drade, falecido em 09.09.21, 
fi lho de Leonil Cezar de An-
drade e Generosa Antonia 
das Neves, com 66 anos, não 
deixou fi lhos.

09: Valdiney Hilario de 
Souza, falecido em 10.09.21, 
fi lho de Jazon Hilário de 
Souza e Natalícia Froes do 
Espirito Santo, com 69 anos, 
deixou 2 fi lhos.

10: João José da Silva, 
falecido em 10.09.21, fi lho 
de Maximino José da Silva 
e Rosa Deolinda da Concei-
ção, com 91 anos, deixou 8 
fi lhos.

11: Miguel Plinio Rivello 
Telles, falecido em 12.09.21, 
fi lho de Alpharoute Ricce de 
Souza Telles e Laura Rivello 
Telles, com 79anos, deixou 
3 fi lhos.

13:Leopoldina Moraes 
Jardim, falecida em 12.09.21, 
fi lha de Pantaleão João de 
Moraes e Leopoldina Anto-
nia de Moraes, com 94 anos, 
deixou 1 fi lho.

14: Paulo Marcel Osman 
Monvoisin, falecido em 
14.09.21, fi lho de Raul Paulo 

Monvoisin e Zuleika Viana 
Monvoisin, com 63 anos.

15: Therezinha Moraes da 
Silva, falecida em 15.09.21, fi -
lha de Izabel Moraes, com 90 
anos, deixou 8 fi lhos.

16: Rosalina Maria da Sil-
va, falecida em 15.09.21, fi lha 
de Adolpho José da Silva e 
Letra Maria de Jesus, com 81 
anos, deixou 2 fi lhos.
17: Jean Carlos Noguei-

ra Ferreira, falecido em 
22.09.21, fi lho de Carlos Fer-
reira e Maria José Nogueira 
Ferreira, com 43 anos, dei-
xou fi lhos.

18: Dermeval Pereira Go-
mes, falecido em 25.09.21, 
fi lho de Paulino Pereira Go-
mes e Conceição Sant’Ana 
da Silva,  com 82 anos, dei-
xou 5 fi lhos.

19: Eurico de Souza Car-
valho, falecido em 25.09.21, 
fi lho de Alcedino Dutra de 
Carvalho e Nilza Matos de 
Souza Carvalho, com 72 
anos, deixou 2 fi lhos.

20: Sidney Nascimento 
da Silva “GATÃO”, falecido 
em 26.09.21, fi lho de Janu-
ário José da Silva e Dinair 
Nascimento da Silva, com 71 
anos, deixou fi lhos.

MEMORIAL VIVA NÃO 
ENVIOU A RELAÇÃO DE 
SEPULTAMENTOS ATÉ O 
FECHAMENTO DESTA EDI-
ÇÃO
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A Secretaria de Segurança e Ordem 
Pública de Rio Bonito não tem mais à 
frente o policial militar do Batalhão de 
Operações Policiais Especiais (BOPE), 
Rafael Sodré. Através de um vídeo pu-
blicado em suas redes sociais, Sodré disse 
que pediu para sair da pasta por “diver-
gência de pensamento” com o prefeito 
Leandro Peixe. Ele ainda fez uma pres-
tação de contas de suas ações durante os 
quase 10 meses em que esteve no cargo. 
Essa é a terceira mudança no secretaria-
do desde que o prefeito assumiu o Exe-
cutivo, em janeiro. A primeira baixa foi a 
advogada Maria Fernanda Caldeira, que 
ficou pouco mais de 60 dias como secre-
tária de Promoção Social, e a segunda 
foi a Assistente Social, Daiana Albino, 
que pediu seu afastamento da Secretaria 
de Saúde há pouco mais de um mês. No 
lugar de Sodré, assumiu interinamente 
o chefe de Gabinete Claudio Marcio de 
Souza.

No vídeo, o ex-secretário conta que 
pediu exoneração no dia 1º de outubro e 
explica os motivos de sua saída. “Quero 
fazer esse vídeo pra que eu possa fazer 

uma prestação de contas com a popula-
ção de Rio Bonito. Pra que possa ter co-
nhecimento do trabalho, de toda energia 
e toda determinação que investi durante 
esses 9 meses. (...) Minha saída do go-
verno é por divergência de pensamento 
com o chefe do poder Executivo Munici-
pal quanto a administração pública. Eu 
apenas tenho pensamentos diferentes”.

Na sequência, ele cita diversos pro-
cessos e projetos que, segundo ele, dei-
xou pronto ou encaminhado durante o 
período que comandou a Secretaria de 
Segurança e Ordem Pública, como a 
contratação de uma empresa de vigilân-
cia para trabalhar nos prédios públicos, 
que foi criticado na Câmara de Vereado-
res.  O motivo para a contratação dessa 
empresa de vigilância seria a quantidade 
de guardas municipais que a cidade pos-
sui. “Um município com 462 km² com 
apenas 50 guardas e quase 63 mil habi-
tantes, é quase inviável pra Guarda Mu-
nicipal trabalhar”, disse o ex-secretário. 

Câmeras
Um dos assuntos abordados pelo 

prefeito Leandro Peixe, quando ainda 
era candidato, foi o sistema de monitora-
mento com câmeras em Rio Bonito. No 

Secretário de Segurança de Rio Bonito pede pra sair 
e é a terceira baixa em quase 10 meses do governo 

O prefeito Leandro Peixe, o ex-secretário Rafael Sodré, e o vice-prefeito Meco

vídeo, o ex-secretário explica o motivo 
do serviço ainda não estar funcionan-
do. “Tem um processo da empresa que 
implantou as câmeras, que está até hoje 
sendo julgado dentro da Prefeitura, mas 
deixo um processo pronto para que tudo 
seja organizado e consertado, e o nosso 
monitoramento possa voltar a funcionar. 
Isso é um processo que tenho tentado 
consertar desde o primeiro dia que eu 
sentei na cadeira como secretário”, expli-
cou. 

Ações 
Na prestação de contas, Sodré cita 

diversos projetos e processos que já teria 
deixado prontos ou encaminhados para 
que seja executado, dentre eles o aditivo 
de aumento do Programa Estadual de 
Integração na Segurança (Proeis) para 
mais dois policiais; a criação da Lei de 
Ruídos Urbanos, que segundo ele, apesar 
de ter sido feita em janeiro, ainda não foi 
enviada para o Legislativo. Cita ainda a 
criação do Estatuto de Planos e Carrei-
ras da Guarda Municipal, com “previsão 
de, no mínimo, 150 guardas pra cida-

QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, 
assinou, no dia 08, decreto que exige de 
frequentadores de ambientes coletivos, 
abertos ou fechados, a comprovação de 
que estão em dia com o calendário de 
vacinação contra covid-19 da Secretaria 
Municipal de Saúde. A regra vale para 
escolas, academias, bares, restaurantes, 
boates e outros estabelecimentos. O mes-
mo decreto autoriza a volta da realização 
de eventos públicos e privados na cida-
de e estabelece regras de segurança, em 
conformidade com as medidas sanitárias, 
como uso de máscara.

Como comprovante de imunização, 
serão aceitos o certificado digital dispo-
nível no Conecte SUS (a plataforma do 
Sistema Único de Saúde) e a caderneta 
ou o cartão de vacinação oficial, em papel 
timbrado pela Secretaria Municipal de 
Saúde de Maricá ou de Institutos de pes-
quisa clínica e de outras instituições go-
vernamentais, nacionais ou estrangeiras.

Caso a pessoa não tenha o compro-
vante de vacinação, será aceita a apresen-

tação de resultado negativo de teste PCR 
contra covid-19, desde que realizado até 
48 horas antes.

Veja a relação completa de locais 
onde a entrada e a permanência só serão 
permitidas a pessoas com comprovação 
de vacinação ou teste negativo para co-
vid-19:

Academias e similares;
Bares e restaurantes com ambientes 

abertos ou fechados que tenham música 
ao vivo ou sonorização ambiente;

Eventos públicos ou privados em lo-
cal aberto ou fechado, limitado em qual-
quer caso ao máximo de mil pessoas;

Boates e casas de eventos fechadas;
Áreas de convivência de clubes e 

condomínios;
Estabelecimentos públicos do mu-

nicípio (as exceções são os de serviços 
essenciais);

Estabelecimentos de ensino públicos 
ou privados.

Maricá exige comprovante de vacinação 
na cidade e autoriza volta de eventos

O comprovante de vacinação é exigido em ambientes coletivos, abertos ou fechados

Cuidados para evitar contaminação

As demais medidas sanitárias publica-
das no decreto anterior, do último dia 17 
de setembro, continuam valendo. O uso de 
máscara permanece obrigatório nas ruas, 
nos meios de transporte público e nos es-
tabelecimentos comerciais e de prestação 
de serviços. Outra exigência que se man-

tém é a do distanciamento mínimo de um 
metro entre as pessoas.

Lojas, consultórios e repartições têm 
que disponibilizar álcool em gel 70% na 
entrada e na saída e fazer a higienização 
frequente das superfícies e de equipa-
mentos que sejam tocados por muitas 
pessoas, como, por exemplo, máquinas 

de cartão e telefones. Continuam sendo 
exigidas a limpeza e a desinfecção fre-
quentes dos sistemas de ar-condiciona-
do, assim como a circulação do ar com, 
no mínimo, uma porta ou uma janela 
aberta.

O controle da entrada do público é 
de responsabilidade dos estabelecimen-
tos, que precisam exigir o cumprimento 
das regras de distanciamento e de hi-
giene e garantir que não haja tumulto 
ou aglomeração em seus acessos.

Multas e sanções a quem desres-
peitar as normas

Também seguem em vigor as puni-
ções para quem descumprir as determi-
nações. Em caso de desrespeito à legis-
lação sobre covid-19, o infrator estará 
sujeito a sanções e multas estabelecidas 
pela Lei Municipal 2.945/2020, confor-
me determinado no Inciso V do artigo 
2º. As multas podem variar de R$ 50 a 
R$ 500.

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Através de uma parceria da 
Prefeitura de Tanguá com a Fa-
etec, a unidade da escola profis-
sionalizante, recém-inaugurada 
no município, começará a ofe-

recer cursos de Língua Inglesa 
para iniciantes. A lista dos se-
lecionados para as 60 vagas já 
estão disponíveis no site da Pre-
feitura. A formação é destinada 
a pessoas a partir dos 15 anos 
que já estejam cursando o Ensi-
no Fundamental II. Além disso, 

o secretário de Ciência e Tecno-
logia de Tanguá, Paulo Renato 
Ramos, anunciou que dentro de 
alguns dias a instituição ofere-
cerá vagas para o curso de As-
sistente Administrativo.

Segundo Paulo, a intenção é 
que a condição de vida da popu-

Faetec de Tanguá se prepara para 
oferecer cursos de Língua Inglesa 

e Assistente Administrativo  

lação melhore através da qualifi-
cação profissional. “Para melho-
rar a condição do munícipe de 
Tanguá, de conseguir um empre-
go pra mudar essa triste realida-
de (de pobreza), ele (o prefeito da 
cidade, Rodrigo Medeiros) criou 
a Secretaria de Ciência e Tecno-
logia, que tem em uma das suas 
premissas, promover a qualifica-
ção profissional dos munícipes de 
Tanguá”.

De acordo com o secretário, 
mais cursos podem ser ofere-
cidos na unidade da Faetec de 
Tanguá, inclusive os níveis mais 
avançados da formação de Lín-
gua Inglesa. “A primeira ação (da 

Secretaria Municipal de Ciência e 
Tecnologia de Tanguá) foi a ins-
talação da Faetec, outras virão, 
mas hoje, a Faetec é uma reali-
dade no município. Hoje já estão 
funcionando os cursos de Logís-
tica, e agora de Língua Inglesa 
para iniciantes. Depois que essa 
turma se formar, ela vai avançan-
do de nível para melhorar o cur-
rículo do jovem de Tanguá para 
a inserção no mercado de traba-
lho”.

 Como se inscrever
Quem quiser se inscrever bas-

ta acessar o link que está no site 
da Prefeitura de Tanguá.

de”; o Projeto de Lei que institui o Re-
gime Adicional de Serviços (RAS) para 
guardas municipais; e ainda um acordo 
de cooperação técnica entre a cidade e a 
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Mili-
tar e Guardas Municipais de municípios 
vizinhos.  

Ao final, o policial agradeceu a sua 
equipe de trabalho, aos guardas munici-
pais, aos quais chamou de “filhos”, e disse 
sair com o sentimento de missão cum-
prida. “Minha preocupação sempre foi a 
segurança da cidade, minha preocupação 
sempre foi ter uma cidade segura, fiscali-
zada e ordenada. Saio com o sentimento 
de missão cumprida”, finaliza o ex-secre-
tário. 

Nota da Prefeitura
Através de nota, a Prefeitura de Rio 

Bonito se pronunciou sobre a saída do 
ex-secretário Rafael Sodré. 

‘No dia 07 de outubro de 2021 o en-
tão Secretário de Ordem Pública Sr. Ra-
fael Sodré, protocolou solicitação de sua 
exoneração agradecendo a oportunidade 
e a confiança durante a sua permanência 
à frente da secretaria. O Governo Muni-
cipal respeita a decisão do mesmo e faz 
votos que obtenha sucesso em sua cami-
nhada’, diz a nota. 

FOTO: ANSELMO MOURÃO
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Parafraseando o jogador do Flamen-
go, Bruno Henrique, o projeto social 
CTAV é “otô patamá“ (Sic). Há quem 
diga ainda que é o “bonde do CTAV sem 
freio”, mas o que ninguém pode negar 
é que a equipe de atletas do Centro de 
Treinamento Árvore da Vida (CTAV), 
que fica em Rio Bonito, está fazendo 
bonito em todas as competições que 
participa. A mais nova conquista aconte-
ceu no dia 10, no evento de muay thai, 
Extreme Fight, em Itaboraí, quando o 
atleta Renato Aldo ganhou o cinturão 
estadual na categoria 55kg. Mas não foi 
só o Aldo que saiu vitorioso dessa com-
petição. Dos 24 atletas que participaram, 
20 trouxeram medalhas para Rio Bonito.   

Segundo Aldo, nenhuma luta é fácil, 
mas como foi montada uma estratégia 
de luta diferenciada, e os treinos foram 
intensificados com base nessas estraté-
gias, a vitória foi inevitável. “Me senti 
confortável por conta dos meus treinos 
intensos, porque sabia que eu estava pre-

parado. Não encontrei tanta dificuldade, 
pois montamos uma estratégia antes da 
luta que se encaixou bem no ringue. Jun-
tamos o treino pesado e uma estratégia 
bem elaborada com a característica do 
oponente e conseguimos a vitória. Sei 
que tenho a melhor equipe e treinador, 
e sempre vou estar pronto para o que 
vier”, disse Aldo. 

Segundo o fundador e treinador do 
CTAV, o também atleta Tiago Bitesnik, 
a carreira do Aldo só tem a decolar. “A 
expectativa em cima da carreira do Aldo 
é grande. Em pouco tempo como pro-
fissional, já tem um cinturão de uma 
organização grande, agora é consolidar 
a carreira dele nos eventos profissionais 
de muay thai e kickboxing, e fazer a tão 
sonhada migração para o MMA”.

Destaques
O evento foi dividido entre os atletas 

amadores, semiprofissionais e profissio-
nais. Desses amadores, o CTAV contou 
com 20 representantes, desses, 16 ga-
nharam suas lutas. Na categoria pro-
fissional, o Aldo foi o grande destaque. 

Mas entre os semiprofissionais, o CTAV 
também mostrou força e três atletas ga-
nharam. São eles, Igor Silva, na categoria 
75 kg, Alessandro Junior na de 70 kg, e 
Bernardo Santos representante da cate-
goria 65 kg.

Para o atleta Bernardo, a luta foi 
dura, mas quando ganhou, pensou, “es-
tou de volta ao jogo”. “(...) O primeiro 
round foi um round bem duro, mas a 
partir do segundo consegui impor meu 
jogo deixando a luta mais fácil”. 

Outro atleta que descreveu a luta 
com o adversário como dura, foi Ales-
sandro. Ele disse que a sensação da vi-
tória foi a melhor que poderia sentir, 
e lamenta os baixos investimentos no 
esporte. “Passei por algumas dificulda-
des na preparação, mas estou estudan-
do muito. Infelizmente ainda há pouco 
investimento no esporte, mas sigo com 
meu sonho de ser um grande profissio-
nal”, pontuou Alessandro. 

Outro destaque do CTAV é o atleta 
Igor Silva, que disse ter feito uma das lu-
tas mais duras de sua carreira. “Meu ad-
versário entrou com uma boa estratégia, 

Aldo se destaca em competição e 
ganha cinturão estadual de muay thai

Parte dos atletas do CTAV que saíram vencedores da compeição de muay thai

a de não deixar que eu lutasse, mas bus-
quei encaixar bons golpes até ele sentir e 
não conseguir mais lutar direito. Quando 
venci, senti um alívio muito grande. Só 
queria sair com a vitória”, explicou Igor. 

Treinamento
No comando do CTAV está o treina-

dor e atleta Tiago Bitesnik, que vem co-
locando crianças e adolescentes de baixa 
renda para treinar e terem uma perspecti-
va de vida melhor. Para ele, a participação 

do grupo em competições como essa, tem 
uma grande importância. “Um evento 
desse tamanho, com grandes equipes, é 
muito importante para gerar experiência 
com os atletas e ganhar destaque no cená-
rio profissional marcial. Então os atletas 
que seguem o nível semiprofissional, a 
meta agora é dar seguimento ao trabalho 
e ganhar mais rodagem a nível estadual 
para fazer uma transição boa para o pro-
fissional, como o próprio Aldo está fazen-
do”, explica Tiago.

QUINTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2021
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