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Verdade e verdades...
Creio que como muitos, eu também, cotidianamente
penso sobre a Verdade e as verdades. Sei que estamos em
um sociedade diversa, complexa, multidisciplinar e multicultural; porém, a busca pela verdade continua sendo
algo inerente a cada ser humano. Isso faz sentido também para você?
Nestes últimos dias, tenho meditado sobre a verdade
em três direções: Deus, eu e o outro.
A Verdade sobre Deus ou o Deus da Verdade: Aqui
só a Revelação divina! Só conhecemos de Deus o que Ele
mostrou. Todos os cristãos creem que a Bíblia (Palavra
de Deus) é a Fonte primeira desta Revelação. Ali, encontramos Quem Deus É! A Bíblia é para mim e você apenas
um Livro ou uma Pessoa? Ela impacta nossa vida mais
que as outras palavras, mais que os outros livros? Eu
apenas conheço o conteúdo revelado ou também o coloco em prática. A Verdade sobre Deus deve ser Acolhida!
A verdade sobre mim: O que eu conheço de mim mesmo? Eu me conheço? Eis um movimento existencial exigente e diário! Quem sou eu de verdade? Qual e quais
são as verdades sobre minha história? Tenho buscado
ser o máximo de mim mesmo? Esse autoconhecimento
é um caminho interior necessário. Ele é a base da auto
aceitação, da autoimagem, da autoestima, autocontrole,
do propósito de vida, da vocação, da colaboração social,
das virtudes, do sentido de vida, etc. A verdade sobre nós
mesmos precisa ser Buscada!
A verdade sobre os outros: O outro também possui
sua história de vida, suas dores, suas conquistas, seus desejos e virtudes, suas fragilidades, e de alguma forma está
também em busca de sua verdade. Além da acolhida da
verdade sobre outro (ainda que me seja estranha, incompatível ou diferente), todo ser humano, além de amor,
precisa de respeito. Na atual conjuntura, sobram preconceitos e julgamentos, juízos e recíprocas condenações. O
que tais posturas acrescentam à humanidade? Quais são
as reais mudanças na vida do indivíduo que é excluído e
segregado por ter ou pensar verdades diferentes do que
eu? A verdade do outro precisa ser Respeitada!
Acolhamos a Verdade de Deus, busquemos a verdade
sobre nós e respeitemos, esse mesmo processo, na vida
do próximo. Você crê que esse pode ser um bom propósito para tua vida, tua relação com Deus, e tua convivência social? Eu tenho acreditado, e tenho buscado viver.
Unidos!
Padre Eduardo Braga é sacerdote católico ortodoxo, filósofo, mestre em teologia, gestor de
pessoas e coaching, graduando em Pedagogia e
Psicologia.

ATOS LEGAIS
CONCESSÃO DE LICENÇA
LUMAX CERAMICA EIRELLI, CNPJ/CPF 29.602.313/0001-00 recebeu da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO – MA
050 para operar a atividade de fabricação de artefatos cerâmicos na Rua
Constantino e Pintas ,s/nº- Rodovia RJ 124, KM 13 – Boa Esperança – Rio
Bonito – RJ. (Processo Municipal n° 1445/2021)

Pense comigo, leitor!
As Moiras ou Um Conto
de Poder Palaciano
A cidade de Rio Bonito é repleta de bênçãos naturais, possui
um povo aguerrido e com um caminho repleto de luta até os dias
atuais. Cidade que possui histórico
político delicado, principalmente
nas três últimas décadas e que só
apareceu nos noticiários nacionais
contribuindo para depreciar ainda
mais a imagem do município.
A pauta de lutas vencidas ou
perdidas pela população rio-bonitense é gigantesca e apresenta
alguns temas como: aposentados
sem receber salário por mais de 3
meses, funcionalismo sem reajuste do vencimento base, assistencialismo na saúde para benefício
eleitoral, educação sem gestão de
recursos e sem políticas públicas
voltadas para a qualidade do en-

sino, abandono total da classe artística, construções com objetivos
eleitorais que pouco beneficiaram
a comunidade local e tão pouco tiveram um plano de conservação e
poderíamos aumentar ainda mais
essa lista.
Arrisco dizer que, o principal
motivo do insucesso de muitas
dessas lutas do cidadão rio-bonitense foi até o momento, a ineficiência de gestões e políticos que
passaram e não promoveram a cidade.
Para acentuar essa situação, temos também em nossa cidade, as
Moiras. Sim, aquelas três irmãs da
mitologia grega, conhecidas como
“as fiandeiras do destino” que eram
as divindades responsáveis pelo
destino do homem e dos deuses.

Por: Adalmir Cardoso

Assim como as da mitologia,
as Moiras municipais buscam incansavelmente o domínio pelo destino da cidade.
Elas usam o seu poder a bel-prazer para continuarem a
conduzir a nossa vida.
Não podemos esquecer-nos do tear dos fios que,
como conta o mito, é uma
roda da fortuna utilizada
para se colocarem acima das
necessidades municipais, ao
tentarem solucionar problemas através do seu julgo pessoal e protelar com o que não
é “divino”.
Associada às Moiras, nós
temos a Heméra, considerada a deusa da mentira. As
Heméras rio-bonitenses tem
grande poder de persuasão,
performando uma sabedoria
de gerenciamento público
(mesmo sabendo que esse

dom é da deusa Atena) e
engendrando as informações
baseadas em boatos como
sendo a verdade absoluta.
Consideram-se influentes por
mobilizar as Moiras ou seus
vassalos, para atiçar a opinião
pública. Porém, chegará o dia
em que as Heméras perceberão que são as Moiras que tecem na roda da fortuna o seu
próprio “fio de vida”.
Caberia a nós sermos levados por um tear e um “fio
de vida” que nós mesmos não
traçamos ou teceremos nosso
próprio destino já que somos
dotados de livre-arbítrio?
Adalmir Cardoso é
pai, professor, artista,
mestre, especialista em
gestão e atual Secretário Municipal de Educação de Rio Bonito.

FIQUE POR DENTRO

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

ROBSON SANTOS
Em entrevista ao Blog Jornal Cultura
Viva, no dia 16 de outubro, o ator Robson Santos, 43 anos, falou sobre como
a arte começou em sua vida, a partir de
um sonho. “Certa vez, enquanto assistia a
novela ‘Livre para Voar’, falei que, um dia,
iria trabalhar com o ator Tony Ramos.
E aquele sonho de menino se realizou
décadas depois, ao atuar com ele, brevemente, em ‘A Regra do Jogo’ e, mais tarde,
de maneira mais longa e próxima, em ‘O
Sétimo Guardião’. Ele é a minha maior
referência. Não só pelo lado profissional,
mas, também, pela pessoa maravilhosa
que é”, relatou.
CARREIRA
Com vinte anos de carreira, Santos já
teve a oportunidade de atuar no teatro,
na TV, no cinema e em publicidade. E,
segundo ele, nada disso foi fácil. “Poucas pessoas acreditavam que poderia ser
possível: preto, pobre, filho de empregada doméstica... Mas, desde criança eu
já tinha em mente que, um dia, eu me
tornaria ator. Eu costumava, desde muito
cedo, assistir a novelas, filmes, programas
de TV e séries com minha avó de criação
e amava aquela magia vinda da telinha!”,
contou.
ʻSAÚDE EM CENAʼ
Durante o bate papo, Santos falou
sobre a série “Saúde em Cena”, que participou em 2012, numa produção feita
para o Canal Saúde. “Foi o meu primeiro

protagonista na TV e um grande aprendizado. Eu interpretava o Nando, um pai
viúvo, que criava a filha pequena e cuidava do pai aposentado. Líder comunitário,
acaba sendo convocado (no início, contrariado) para integrar o Conselho de
Saúde da cidade onde mora, até se tornar presidente do Conselho”, recordou.
ʻGÊNESISʼ
Ele comentou, ainda, sobre o personagem que interpreta, atualmente,
na novela “Gênesis”, da Rede Record. “A
produção de elenco da novela entrou
em contato comigo. Fiquei muito feliz
com o convite! Fazer parte do elenco de
uma produção tão bem-sucedida foi um
grande presente! “Shamash” é um homem simples, criador de ovelhas, amigo
de Judá e pai de Tamar. Ele se preocupa
com o futuro da única filha mulher. Uma
trama densa”, analisou.
ʻALMANAQUE SAÚDEʼ
Talentoso, Santos ainda apresentou
o programa “Almanaque Saúde”, do Canal Futura. “Sou formado em Jornalismo
pela PUC e ter a oportunidade de apresentar um programa, pela primeira vez,
foi um delicioso desafio! Foram vários
programas. Gravei todos em Brasília”,
disse.
ASTRO
Uma das maiores produções que
já participou, no Teatro, foi “O Auto da
Compadecida” e, quem deseja conhecer
mais sobre a trajetória desse astro, deve
visitar o Instagram @robson.santos.rj.

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Robson Santos.
OCUPAÇÃO: Ator e Apresentador do
programa “Almanaque Saúde”, do Canal Futura.
INDICA O QUÊ? O livro “Na Minha Pele”,
do Lázaro Ramos.
SUA OPINIÃO: Super indico! Pude conhecer um pouco mais sobre a vida dele na
Bahia e sua árdua trajetória como ator até
conquistar seu espaço e se tornar essa referência para a pretitude!
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RIO BONITO

Decisão judicial paralisa CPI da
Câmara de Vereadores Rio Bonito
Lívia Louzada

FOTO: LÍVIA LOUZADA

folhadaterradigital@gmail.com

Nem deu tempo. A Comissão
de Investigação e Processante da
Câmara de Vereadores de Rio Bonito se reuniu algumas vezes para
prosseguir com a investigação que
envolve integrantes da Mesa Diretora da Câmara, mas após uma
decisão judicial, os trabalhos tiveram que ser novamente paralisados.
A ‘CPI’ que investiga possíveis
descumprimentos do Regimento Interno da Casa por parte dos
membros da Mesa Diretora, entre
eles, o presidente Eduardo Soares,
a 1ª secretária Marlene Carvalho
e o 2º secretário Marquinho Luanda, tinha voltado a se reunir após
outra decisão do judiciário, mas
não chegou a ir à frente porque
um dos integrantes da Comissão,
o vereador Fabiano Xeroca, não
compareceu nas quatro reuniões
marcadas. Em uma delas, ele teria
apresentado um atestado médico
para justificar a ausência.
Decisão Judicial
Até que na noite do último dia
11, o desembargador Alcides da

Comissão de Investigação estava apurando se houve descumprimento do Regimento Interno do Legislativo

Fonseca Neto, decidiu suspender as investigações que, praticamente, não haviam sido retomadas. “(...) Defiro o pedido de
atribuição de efeito suspensivo
ativo ao presente agravo para
restabelecer os efeitos da liminar
de fls. 329 dos autos originários

e suspender a tramitação da representação para destituição do
Presidente e dos vereadores de
Rio Bonito (...)”, escreveu o desembargador, em sua decisão.
Em outro ponto da decisão,
ele ainda diz: “E acaso permitida a continuidade dos trabalhos,

da CPI, com a destituição dos
parlamentares da Mesa, isso resultaria em dano de dificílima ou
impossível reparação”.
A Comissão
Antes da última decisão judicial que suspendeu a realização

Karen Figueiredo e Rafael Fróes
vencem eleição para presidente,
e vice, da 35ª Subseção da OAB

da Comissão, o relator, o vereador
Alex da Guarda, falou com a reportagem da Folha.
“Aqui ninguém está julgando
ninguém. Ninguém escolheu estar
na comissão (de Investigação), em
virtude do sorteio, caiu na gente,
então a gente tem que fazer esse
papel. A comissão não tem lado,
ela simplesmente apura os fatos
e depois quem vai julgar os fatos
são os vereadores no plenário.
Deixando claro duas coisas, nenhum vereador cometeu crime, e
nenhum vereador vai estar sendo
cassado. Destituição de mesa (diretora) é totalmente diferente de
cassação”, ponderou.
O presidente
Através de nota, o presidente
Eduardo Soares disse que a representação “é algo totalmente absurdo, ilegal e em flagrante desvio
de finalidade”, e que confia que o
“Poder Judiciário saberá balizar limites e confio que, ao final, será
anulada”.
Disse ainda que no seu entendimento, “... o andamento da representação é uma questão atual
de interpretações jurídica”.

FOTO: PABLO JACOB / AGÊNCIA O GLOBO

FOTO: LÍVIA LOUZADA

Mais de 200
advogados
votaram na
eleição para
presidente da
35ª subseção
da OAB

Justiça determina que Renata Senna tem direito a receber R$43 milhões

Renné Senna:
Justiça diz que
ﬁlha tem direito a
metade da herança
Lívia Louzada

da não havia sido divulgado.

folhadaterradigital@gmail.com

Por 124 votos a 84, a chapa
1, encabeçada pelos advogados
Karen Figueiredo, que é a atual
presidente, e Rafael Fróes, ganhou as eleições para comandar
a 35ª Subseção da OAB – Rio
Bonito, Tanguá e Silva Jardim
– nos próximos dois anos. A
eleição aconteceu hoje (16), na
sede da subseção, localizada no
Centro de Rio Bonito, onde 210
advogados estiveram presentes
para escolher os dirigentes da
instituição nos três municípios.
Assim como em todos os municípios do estado, os advogados
também votaram para escolher
a próxima diretoria da OAB do
Rio de Janeiro. Na 35ª Subseção,
a chapa 1, do atual presidente
Luciano Bandeira, venceu a eleição em Rio Bonito. Até o fechamento desta edição, o resultado
final da eleição da OAB-RJ ain-

A eleição
Os advogados votaram de 9h
às 17h, e por volta das 17h30 o
vencedor foi anunciado pela Comissão Eleitoral da subseção.
À reportagem da Folha, a
presidente eleita falou que o
processo eleitoral aconteceu de
forma tranquila e dentro do esperado.
“Tudo transcorreu muito calmamente, não tivemos nenhum
tipo de conflito, de atrito. Ficamos felizes porque a advocacia
veio participar desse processo
eleitoral”, disse a presidente reeleita.
O vice-presidente eleito falou sobre o apoio dos colegas
advogados. “Foi muito bom recepcionar os colegas que não víamos há muito tempo por conta
desse período pandêmico. Foi
muito satisfatório receber esse
apoio, esse carinho, e acima de

tudo receber o voto deles”, disse
Rafael.
Prometendo modernizar a
subseção, os advogados disseram que “todas as propostas são
prioritárias, mas com muita luta
e engajamento, conseguiremos
colocar tudo em prática”, disse o
vice-presidente eleito.
Chapa 2
Prometendo
alternância
de poder, apesar de não terem
conseguido vencer o pleito, os
candidatos da chapa 2, Glauber
Guadelupe, e o candidato a vice,
Luiz Felipe Boareto reconheceram a derrota e cumprimentaram os eleitos, ainda durante a
apuração, quando não haviam
mais chances de vencerem.
“A gente vê que o processo
democrático está sendo observado. Infelizmente perdemos por
40 votos. Mas a gente vai continuar na luta em prol da instituição”, disse Glauber Guadelupe.

Mais um capítulo da novela
envolvendo o nome do ganhador
da Mega-Sena Renné Senna, parece se encaminhar para um desfecho. A Justiça determinou que
a filha do ex-lavrador, morto em
2007 em Rio Bonito, Renata Senna, tem direito a receber metade
do dinheiro do pai, ganhador de
um prêmio milionário da Mega-Sena. A parte da herdeira representa cerca de R$ 43 milhões,
sem contar o dinheiro das vendas
da Fazenda Nossa Senhora da
Conceição, em Rio Bonito, e das
cabeças de gado.
Em meado desse ano a ex-cabeleireira, Adriana Almeida, viúva do milionário, foi considerada
pela Justiça, a mandante do crime
e ficou de fora da partilha.
Essa será a primeira vez que
a herança de Renné Senna será
movimentada pois os bens estão
bloqueados e o processo segue
em segredo de Justiça desde o
homicídio.
Em maio desse ano o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) negou
um recurso de Adriana que queria a validação de um testamento
em que ela seria beneficiada com
metade do dinheiro. Mas ela teve

o pedido negado visto que um
primeiro testamento a deixava
de fora da herança e a Justiça entendeu que ele teria sido manipulado por Adriana. Na época que
antecedeu o crime, Renné descobriu que estava sendo traído por
Adriana e a tirou do testamento.
Ela foi acusada de encomendar
a morte do marido ao descobrir
isso.
Adriana foi condenada a 20
anos de prisão pelo assassinato de Renné, em 7 de janeiro de
2007, e a outra metade da fortuna
será dividida entre os irmãos do
ex-lavrador, mas ainda corre na
Justiça essa decisão.
O caso
Renné Senna ficou milionário
em 2005, ao ganhar R$ 52 milhões no prêmio da Mega-Sena.
Diabético, ele tinha perdido as
duas pernas por causa de complicações da doença. Ele morava em
Rio Bonito, em uma fazenda que
fica localizada em Lavras. Em
2006, começou a namorar a cabeleireira 25 anos mais nova que
ele. Ela abandonou o emprego e
foi morar com o milionário na fazenda avaliada em R$ 9 milhões.
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LUTO

Marília Mendonça: a tragédia e o adeus
à potente voz da sofrência no Brasil
Lívia Louzada

A mãe da
cantora,
Ruth Dias,
é consolada
durante o
velório,
no ginásio
Goânia Arena

folhadaterradigital@gmail.com

A morte da cantora Marília Mendonça, no último dia 5, de acidente de
avião, na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, causou uma verdadeira comoção em todo o Brasil. Não
só fãs e artistas do gênero, mas também pessoas que não acompanhavam
sua carreira, lamentaram sua partida
precoce.
Marília Mendonça viajava para Caratinga, onde faria um show na noite do
mesmo dia. Antes de embarcar, ela fez
uma postagem nas redes sociais relatando que estava a caminho da cidade.
Mas o avião bimotor de pequeno
porte que transportava a cantora e mais
quatro pessoas caiu em uma cachoeira.
Todas os cinco ocupantes morreram no
acidente. Além dela, também morreram o piloto, o copiloto, o seu produtor,
Henrique Ribeiro, e o tio e assessor de
Marília, Abicieli Silveira Dias Filho.
O corpo de Marília e do tio e assessor, foram encaminhados para Goiânia
na manhã do dia seguinte ao acidente.
O velório dos dois foi aberto ao público, cerca de 100 mil pessoas passaram
na despedida da artista. Já o enterro da
cantora foi restrito para a família.

Os dois motores do avião deixaram
Caratinga com destino ao Centro de
Serviços Aeronáuticos, em Goiânia. A
fuselagem e demais destroços chegaram no Rio de Janeiro na noite do último dia 9, onde passarão por uma perícia mais detalhada para saber a causa
do acidente.
Despedida
Uma multidão de fãs cantou do

Frederico, Luisa Sonza, Jorge (dupla
com Mateus), Naira Azevedo, Vitor
e Luan, Fernando (dupla com Sorocaba), Murilo Huff (ex de Marília),
Luisa (dupla com Maurílio) e João
Reis, pai de Cristiano Araújo.
Nome de rua
O vereador Marlon Teixeira
(Cidadania), da cidade de Goiânia,
apresentou um projeto para trocar
o nome da Avenida Castelo Branco,
para Avenida Marília Mendonça.
“A Marília Mendonça representa o
empoderamento feminino. Já o Castelo Branco, foi o primeiro presiden-

sei de cor”.
Guarda do filho
O filho de Marília Mendonça, Léo Dias Mendonça Ruff, terá
a guarda compartilhada pelo pai,
Murilo Ruff, e a avó materna, Ruth
Dias, conforme informou a assessoria de imprensa da cantora.
Ainda conforme a nota, a decisão
foi tomada de forma tranquila. Ruth
disse que tem certeza que a escolha
seria a vontade da filha.
“Temos a certeza que seria esta a
vontade da minha filha. Deus em sua

lado de fora do velório de Marília Mendonça, que aconteceu na tarde de sábado (6), no Ginásio Goiânia Arena. De
acordo com a assessoria da cantora, a
rainha da sofrência recebeu cerca de
300 coroas de autoridades e celebridades do meio musical.
Estiveram presentes no velório,
segundo a assessoria da artista, os
cantores Henrique e Juliano, Maiara e
Maraisa, Matheus e Kauan, João Neto e

Remoção da aeronave
Após perícias iniciais no local da
queda, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) autorizou que a empresa dona do
avião recolhesse os destroços, que vão
continuar a serem analisados para deAutoridades ainda investigam o que causou a queda do avião, em Caratinga
terminar como o acidente ocorreu.

O pequeno
Leo, com a
mãe, Marília
Mendonça e o
pai, Murilo Ruﬀ

te militar. Nós precisamos de bons
exemplos e ela é um exemplo melhor do que um presidente ditador
que deu um golpe”, disse ele.
Marília
Marília Mendonça nasceu em
Cristianópolis em 22 de julho de
1995. Entre os seus grandes sucessos, que a colocaram como uma das
cantoras mais ouvidas do país, estão
“Infiel”, “De quem é a culpa?” e “Eu

infinita sabedoria deu ao Léo um pai
íntegro, por quem tenho profundo
respeito”, disse em nota.
Ruff completou falando sobre o
amor e proteção que o filho vai receber da família: “Meu filho terá o
amor de todos, e nunca nem passou
pelas nossas cabeças que fosse diferente. Marília pode ficar em paz,
porque estaremos aqui para proteger nosso menino.”, disse Ruff em
nota.

OBITUÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO - 2021 (RIO BONITO)
FUNERÁRIA
CEMITÉRIO
JARDIM DAS ACÁCIAS
(21) 2734-9107
01: Ana Maria Gladino Kiuchi,
falecida em 03.10.21, ﬁlho de José
Galdino de Carvalho e e Virginia
Francisca de Moraes, com 65 anos,
deixou 2 ﬁlhos.
02: Margarida Oliveira da Silva,
falecida em 04.10.21, ﬁlho de José
Gonçalves de Oliveira e Cirene
Romanhol Barbosa, com 71 anos,
deixou 3 ﬁlhos.
03: Joaquim Corrêa da Paixão,
falecido em 05.10.21., ﬁlha de Regina Corrêa da Paixão, com 76
anos, deixou 5 ﬁlhos.
04: Theonas José Martins Gomes, falecido em 06.10.21, ﬁlho de
Theonas Martins Gomes e Anita
Dias Martins Gomes, com 73 anos,
deixou 3 ﬁlhos.
05: Francisco Balbino, falecido
em 08.10.21, ﬁlho de Nelson Balbino e Maria José da Silva Balbino,
com 62 anos, deixou 1 ﬁlho.
06: Francisco Pinto da Silva, falecido em 10.10.21, ﬁlho de Rosario Pinto da Silva e Maria Claudina
da Silva, com 84 anos, deixou 7
ﬁlhos.
07: Ginete Souza Manhães, falecida em 19.10.21, ﬁlha de Elpidio
Vicente do Valle e Marina Souza
Faria dos Santos, com 71 anos, deixou 2 ﬁlhos.
08: Carlos André Tavares da
Rosa Pinto, falecido em 21.10.21,

ﬁlho de Sirlei Santos Pinto e Alessandra Tavares da Rosa, com 21
anos, não deixou ﬁlhos.
09: Maria Virginia Fabbreschi
de Carvalho, falecida em 22.10.21,
ﬁlha de Antéa Fabbreschi, com 76
anos, deixou 3 ﬁlhos.
10: Cedina Marinho de Araújo,
falecida em 24.10.21, ﬁlha de Candido Fonseca de Oliveira e Xista
Marinho de Araújo, com 83 anos,
não deixou ﬁlhos.
11: Belarminda Ribeiro Carvalho, falecida em 26.10.21, ﬁlha de
Braulino Lelis Ribeiro e Odete Maria de Carvalho, com 91 anos, não
deixou ﬁlhos.
MEMORIAL VIVA
(21) 2734-1501
01: MARGARIDA OLIVEIRA DA
SILVA: falecida no dia 04, Filha de
José Gonçalves de Oliveira e Cirene Romanhol Barboza, com 71
anos. Moradora do Boqueirão. Rio
Bonito.
02: JOAQUIM CORRÊA DA PAIXÃO: falecido no dia 05. Filho de
Regina Corrêa da Paixão, com 76
anos. Morador da Praça Cruzeiro.
Rio Bonito.
03: JOSÉ MENDONÇA CARDOSO: falecido no dia 06. Filho de Vivalde Cardoso de Siqueira e Inaiá
Mendonça Cardoso, com 76 anos.
Morador do Centro. Rio Bonito.
04: THEONAS JOSÉ MARTINS
GOMES: falecido no dia 06. Filho
de Theonas Martins Gomes e Anita

Dias Martins Gomes, com 73 anos.
Morador do Vital Brasil. Niterói.
05: FRANCISCO AUGUSTO GOMES: falecido no dia 07. Filho de
Antonio Gomes Filho e Silvia Guedes Gomes, com 74 anos. Morador
do Centro. Rio Bonito.
06: MARIA DOMINGOS DOS
SANTOS: falecida no dia 07. Filha
de Luiz Domingos dos Santos e
Maria Laura dos Santos, com 77
anos. Moradora do BNH. Rio Bonito.
07: ANA DA CONCEIÇÃO: falecida no dia 08. Filha de Almerinda
da Conceição, com 63 anos. Moradora do Rio do Ouro. Rio Bonito.
08: FRANCISCO BALBINO: falecido no dia 08. Filho de Nelson Balbino e Maria José da Silva Balbino,
com 62 anos. Morador do Centro.
Rio Bonito.
09: ELZI DA SILVA ARAUJO: falecida no dia 08. Filha de Antonio
Pinheiro da Silva e Maria Alves da
Silva, com 84 anos. Moradora do
Green Valley. Rio Bonito.

da Silva e Severina Lopes da Silva,
com 75 anos. Morador do Boqueirão. Rio Bonito.

dia 22. Filha de Antéa Fabbreschi,
com 76 anos. Moradora de Cidade
Nova. Rio Bonito.

13: INAH SOARES: falecida no
dia 11. Filha de Ivanilde Soares,
com 49 anos. Moradora do Centro.
Rio Bonito.

21: NILCÉA ANTONIA ALVES DA
FONSECA: falecida no dia 24. Filha
de Julia Antonia Maria da Conceição, com 82 anos. Moradora do
Centro. Rio Bonito.

14: ELZA DUARTE: falecida no
dia 14. Filha de Altino José Duarte
e Albertina José Duarte, com 89
anos. Moradora da Alvorada. Saquarema.
15: MARIA ROZA DA CONCEIÇÃO: falecida no dia 14. Filha de
Maurilia Roza da Conceição, com
84 anos. Moradora de Nova Cidade. Rio Bonito.
16: RANULPHO CALIXTO: falecido no dia 14. Filho de João Salustiano Gomes Calixto e Francisca
Corrêa Calixto, com 100 anos. Morador de Icaraí. Niterói.
17: ANTONIO DURVAL VIANA:
falecido no dia 15. Filho de Euclides Durval Viana e Benvinda Maria
Paula, com 94 anos. Morador da
Viçosa. Rio Bonito.

10: ALEXANDRE ANTONIO
QUINTANILHA: falecido no dia 09.
Filho de Antonio Licinio Quintanilha e Emiliana Martha Quintanilha,
com 86 anos. Morador da Bela Vista. Rio Bonito.

18: MARIO CHAQUEBE SOARES
DE AZEVEDO: falecido no dia 16.
Filho de Vicente Azevedo e Francisca Soares, com 67 anos. Morador de Cidade Nova. Silva Jardim.

11: FRANCISCO PINTO DA SILVA: falecido no dia 10. Filho de Rosario Pinto da Silva e Maria Claudina da Silva, com 84 anos. Morador
da Praça Cruzeiro. Rio Bonito.

19: TAIANE GENUÁRIO DA
CONCEIÇÃO: falecida no dia 19. Filha de Roberto Reis da Conceição
e Marina Genuário, com 26 anos.
Moradora de Itaúna. Saquarema.

12: LUIZ LOPES DA SILVA: falecido no dia 10. Filho de Luis Soares

20: MARIA VIRGÍNIA FABBRESCHI DE CARVALHO: falecida no

22: CEDINA MARINHO DE
ARAUJO: falecida no dia 24. Filha
de Candido Fonseca de Oliveira e
Xista Marinho de Araujo, com 83
anos. Moradora da Mangueira. Rio
Bonito.
23: JOÃO LUIZ DOS SANTOS
FILHO: falecido no dia 25. Filho de
João Luiz dos Santos e Celina Luiza
Pereira, com 66 anos. Morador do
Centro. Rio Bonito.
24: BELARMINDA RIBEIRO CARVALHO: falecida no dia 26. Filha
de Braulino Lelis Ribeiro e Odete
Maria de Carvalho, com 91 anos.
Moradora da Caixa DʼÁgua. Rio
Bonito.
25: HEVANA MARTINS DA SILVA: falecida no dia 28. Filha de José
Francisco da Silva e Ana Martins da
Silva, com 59 anos. Moradora da
Bela Vista. Rio Bonito.
26: MARIA DE FÁTIMA VALERIOTE: falecida no dia 28. Filha de
João Valeriote e Benedita Moreira
Valeriote, com 54 anos. Moradora
da Praça Cruzeiro. Rio Bonito.
27: VAUSTER FREIRE MENDES:
falecida no dia 30. Filha de Marcionilo Freire de Azevedo e Pedrina
Rosa Lopes, com 86 anos. Moradora do Centro. Rio Bonito.
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Saquarema Surf Festival
agitará praia de Itaúna
de 15 à 21 de novembro
FOTO: DIVULGAÇÃO

Berço nacional do surf, a praia de Itaúna, em Saquarema, vai reunir vários atletas durante a competição

A “tempestade brasileira” que
vem tomando conta do surfe mundial nos últimos anos está de malas
prontas para voltar para casa. O Saquarema Surf Festival desembarca
em Saquarema entre os dias 15 e 21
de novembro. O evento, que marca
a retomada das competições de surfe no país, é uma realização da 213
Sports, empresa do grupo V3A, em
parceria com a World Surf League
(WSL), é apresentado pela Prefeitura de Saquarema, com os patrocínios de Quiksilver, ROXY, 51 Ice
e apoios de Orthopride e Stanley
Brasil.
“Nos inspiramos no Festival de
Saquarema de 1976, que deu destaque para Saquarema em todo Brasil e colocou a cidade no destino de

todos os surfistas brasileiros. O Saquarema Surf Festival irá celebrar
o surfe através do estilo de vida e
esporte”, afirma Pedro Dau Mesquita, sócio e diretor comercial da
213 Sports.
O Saquarema Surf Festival reunirá três campeonatos, o
Quiksilver|ROXY Pro com etapas
do Qualifying Series valendo 3.000
pontos na corrida pelo acesso regional para o WSL Challenger Series,
da categoria Pro Junior Sub 20, fomentando a base do esporte, e do
Longboard Pro. Será um evento
totalmente igualitário, um dos pilares incentivados pela WSL, uma
vez que as três competições terão
premiações de mesmo valor para
homens e mulheres. O evento será

realizado em memória do surfista
Leo Neves, um dos expoentes do
esporte no país, morador e ídolo da
cidade, que faleceu em 2019, durante a disputa de um campeonato na
mesma praia de Itaúna, onde acontecerá o evento.
“É com grande alegria e satisfação que retornaremos a Saquarema, com um novo evento na Capital
Nacional do Surfe”, disse o CEO da
WSL Latin America, Ivan Martinho. “Agora temos uma nova data
no calendário esportivo da cidade,
para se juntar ao Oi Rio Pro que
voltará a ser realizado em 2022. O
Saquarema Surf Festival terá competições importantes do WSL Qualifying Series e seletivas sul-americanas para o Mundial Pro Junior e

de Longboard, todas para homens
e mulheres competirem. Certamente, será uma semana intensa na
Praia de Itaúna e antecipadamente parabenizamos nossa licenciada
para realizar o evento, 213 Sports,
bem como todos os patrocinadores,
especialmente a Prefeitura de Saquarema, sempre comprometida e
incentivando nosso esporte”.
As competições terão participação de ídolos do esporte como o
campeão mundial Adriano de Souza, Silvana Lima, Phil Rajzman,
bicampeão mundial de longboard.
Além de revelações que já inspiram
a nova geração, como Lucas Vicente, campeão mundial Pro Junior
2019, Sophia Medina e Tainá Hinckel. Além de idolos locais como
Lucas Chumbo e Raoni Monteiro.
Com tantos atrativos, o Saquarema Surf Festival promete ser
o palco ideal para viver a experiência, não apenas da retomada do
surfe no país, mas também do lifestyle do esporte que não para de
crescer no Brasil, atraindo cada vez
mais investimentos, fãs e atenção
do mercado.
“Estamos muito felizes com a
volta das etapas mundiais de surfe
no Brasil depois de períodos difíceis com tantas restrições necessárias. Reconhecemos a importância
deste evento para o segmento e
para o momento do surfe no país.
E para a Quiksilver e Roxy, fazer
parte disso é um privilégio. A retomada da Quiksilver no core surf
hoje é o nosso foco e não poderia
ser diferente, este é o início de um
plano de ação para estas duas grandes marcas, e esperamos anunciar
mais novidades em breve”, afirma
Tatiana Rovella, marketing manager da Quiksilver e Roxy no Brasil.

Castramóvel atende 220
caninos e felinos em Inoã
A Prefeitura de Maricá iniciou no
último dia 10, as atividades do castramóvel no entorno da Escola Municipal
Marisa Letícia Lula da Silva, em Inoã.
Neste primeiro dia da ação, 220 animais
inscritos foram castrados de forma gratuita, entre cães, cadelas, gatos e gatas.
A previsão era de que mais 123 bichinhos passassem por cirurgia na quinta-feira (11), finalizando a última edição
do projeto em 2021.
Segundo o titular da coordenadoria
de Proteção Animal, Fabiano Novaes, o
castramóvel traz benefícios importantes
aos locais por onde passa, promovendo
mudanças sociais.
“O objetivo de trazer o castramóvel
a Inoã é atender a grande demanda da
região. Muitos animais da localidade
são criados soltos nas ruas (por conta
do ambiente que mescla rural e urbano),
e isso pode trazer reproduções indesejadas e aumentar os animais em situação de rua. Com essa ação estratégica,
ajudamos os moradores a participarem
do Programa Municipal de Controle
Reprodutivo e evitarem transtornos”,
afirmou.
Fabiano Novaes destaca também
que os tutores terão novas chances para
castrar seus bichinhos.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Serviços gratuitos de castração de cães e gatos atendem a grande demanda da região

“Neste ano, 2.400 animais tiveram a
oportunidade de serem castrados gratuitamente. A expectativa é que esse número
aumente expressivamente em 2022, com a
retomada do castramóvel a partir do mês
de janeiro”, acrescentou o coordenador.
Tutores levam seus pets à castração
A população movimentou o espaço reservado às cirurgias no loteamento Chácaras de Inoã. Uma delas foi a moradora
de Inoã Lenice da Conceição, de 52 anos,
que realizou a inscrição do poodle Dudu
na triagem itinerante da Escola Municipalizada do bairro e ficou satisfeita pelo
cãozinho ser castrado gratuitamente.
“Ele passou por todas as etapas de
triagem aqui mesmo em Inoã. Essa é uma

chance única para quem precisa, por isso
trouxe ele todo arrumado para a cirurgia.
No meu caso, sem o projeto, não poderia
arcar com os custos de castrar o Dudu,
então vejo essa como uma oportunidade
que caiu do céu!”, ressaltou.
O motorista Glaudemir Pinto, de 48
anos, saiu de Araçatiba para levar a cadela
Hana para a cirurgia, e reforçou o impacto
da cirurgia gratuita nas finanças.
“O castramóvel é uma maravilha e
ajuda muitos moradores. Preciso evitar os
filhotes porque os custos são altos e com
o meu salário não conseguiria mantê-los.
Em uma clínica privada, gastaria entre R$
600 e R$ 700 na castração, e em Inoã tive
essa chance gratuita que não poderia perder”, concluiu.

Surfe movimenta a
economia local
Considerada a Capital Nacional

do Surfe, Saquarema tem na Praia
de Itaúna o principal palco do esporte no país. Sede da etapa brasileira do WSL Championship Tour,
em 2019 a cidade teve impacto positivo de R$ 15 milhões na economia do município, principalmente
nos segmentos ligados à atividade
turística. Devido à pandemia de
Covid-19, a elite mundial do surfe
não esteve em Saquarema em 2020
e 2021. Agora, a expectativa é que
o Saquarema Surf Festival reabra
o caminho para os fãs de surfe até
a cidade.
Segundo a prefeita de Saquarema, Manoela Peres, “a realização
do Saquarema Surf Festival é um
marco importante para a retomada
do nosso calendário esportivo. Estamos trabalhando para recepcionar todos os turistas e apaixonados
pelo surf da melhor forma possível,
tudo com muita segurança e seguindo todos os protocolos sanitários em vigor”.
O Saquarema Surf Festival
também marcará a inauguração do
Centro de Treinamento de Surf, um
projeto da Prefeitura de Saquarema
dedicado a atender gratuitamente
atletas amadores ou profissionais
com idade entre 10 e 20 anos. A
iniciativa pretende valorizar o talento dos jovens surfistas locais,
possibilitando acesso a treinamento
especializado visando desenvolver
suas potencialidades para atingir o
mais alto nível do surfe.
O Centro de Treinamento está
localizado na praia de Itaúna, palco
da etapa brasileira do WSL Championship Tour desde 2017. A nova
estrutura é um equipamento multidisciplinar. Serão ofertadas vagas
para alunos em vulnerabilidade
social que receberão, além dos treinamentos específicos, alimentação,
aulas de inglês, acompanhamento
clínico, fisioterápico, psicológico,
nutricional e assistência social.

Maricá tem 75% da
população vacinável
com duas doses
contra a Covid-19
Maricá atingiu uma marca importante na vacinação contra a Covid-19 no último dia 11: 75% da população acima de 12 anos – mais de
106 mil pessoas – já estão com o esquema vacinal completo com as duas
doses ou dose única do imunizante.
Com a primeira dose, são mais de
126 mil pessoas, ou seja, 89%.
Na medida em que a vacinação
avança na cidade, os números mostram uma queda expressiva nos indicadores da pandemia. A taxa de ocupação de leitos para pacientes com
covid-19, nesta semana, foi de 11%,
sendo 4,21% pacientes de outros municípios. No auge da pandemia, em
abril deste ano, chegou a 100%.
Outro fator que indica a melhora
no cenário da pandemia é a redução
do número de casos confirmados da
doença, como explica a coordenadora de Vigilância em Saúde de Maricá,
Micheli Ferreira.
“No mês de outubro tivemos
apenas 11% dos testes de detecção
da covid-19 com resultado positivo,
a menor taxa desde o início da pandemia. Para ter uma ideia, no pico

da pandemia em abril, esse número
esteve próximo dos 50%”, reforçou
Micheli.
A secretária municipal de Saúde,
Solange Oliveira, comemorou o resultado da campanha e lembrou que
Maricá busca vacinar a maior parte
da sua população.
“Nossas equipes estão desde o
início trabalhando com muito empenho para levar a vacina à população. Mas não vamos parar por aqui,
queremos atingir o maior número
possível de pessoas com a vacinação
completa. Não deixe de se vacinar e
ajude a nossa cidade a avançar ainda
mais”, convocou a secretária.
Maricá segue aplicando normalmente a segunda dose (D2) de todos
os imunizantes (AstraZeneca, Pfizer
e CoronaVac) nos polos de vacinação
de segunda a sexta-feira. A cidade
também está aplicando a dose de
reforço nos idosos com 60 anos ou
mais, imunossuprimidos e profissionais da saúde. Para quem não tomou
a primeira dose ainda, o município
segue em repescagem permanente
para todos acima de 12 anos.

TERÇA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2021

6

JORNAL FOLHA DA TERRA

Geral
RB apresentou seu Parque Industrial
no Encontro para o Desenvolvimento
Econômico Regional, em Itaboraí
Cerca de 300 pessoas
participaram da abertura do
Primeiro Encontro para o
Desenvolvimento Regional,
realizado na última segunda-feira (8) no Clube Vera Gol,
em Itaboraí. Uma comitiva
organizada pela Prefeitura Municipal de Rio Bonito,
através da Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, também participou do Encontro
com a proposta de alinhar
estratégias para a geração
de emprego, renda e aplicar
uma nova perspectiva para a
região. Dentre as propostas
destacadas, Rio Bonito apresentou o Parque Industrial,
com a boa localização geográfica do município para receber
empresas, a Pecuária e o Turismo Rural.
Iniciado pelo secretário
estadual de Desenvolvimento
Econômico, Vinicius Farah,
a abertura do evento teve a
participação do ministro de
Minas e Energia, Bento Albuquerque, do presidente da
Petrobras, Joaquim Silva e
Luna,do vice-presidente da
Firjan, Celso Matos e do diretor de Atendimentos e Produtos do Sebrae, Júlio Cezar
Rezende.
O secretário Vinicius Farah anunciou que os Encontros de Desenvolvimento
Regional vão percorrer vá-

FOTO: INTERNET

rias cidades, consolidando
a parceria do poder público com a iniciativa privada
para fazer o mapeamento
das potencialidades das regiões. O objetivo é debater
as vocações, oportunidades,
investimentos, gargalos e
desafios, além de elaborar
agendas estratégicas para o
desenvolvimento em todo o
estado.
“O governador Cláudio
Castro determinou a entrega de um projeto de desenvolvimento regional focado
na construção da cadeia
produtiva do estado. Por
que Itaboraí ? Por causa do
Comperj. Hoje, o governo
federal modula o projeto do
Gaslub, factível, real. Com
potencial de 8 mil empregos e investimento de 17 bilhões de reais, no próximo

ano”, explicou o secretário
sobre a escolha de Itaboraí para sediar o primeiro
evento.
O presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, destacou que o
Rio de Janeiro é a principal base de operações da
Petrobras no país. “Vemos
o Polo Gaslub como importante ativo estratégico
para a Petrobras”, revelou,
acrescentando que o projeto
é fundamental para atração
de novos empreendimentos
para a região, como, por
exemplo, siderúrgicas e fábricas de cerâmica.
O vice-prefeito de Itaboraí, Lourival Casula, anunciou que o município vai
criar uma junta de liberação
de empresas que pretendem
se instalar no Gaslub. Já o

Prefeito Leandro
Peixe, e o vice,
José Américo,
participaram das
atividades do
Encontro, junto
com outras
autoridades
da região
do Conleste

ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque,
declarou que o evento representa mais um dia feliz
para o Rio de Janeiro e para
o país. “O Estado do Rio Janeiro é capital da energia do
Brasil. Aqui temos praticamente 80% da produção do
petróleo”, justificou o ministro, que também anunciou que, a partir do ano que
vem, 21 milhões de metros
cúbicos de gás natural estarão chegando em Itaboraí.
O encontro contou com
a participação do prefeito
Leandro Peixe, do vice-Prefeito José Américo, secretários Teilor Cerqueira (Desenvolvimento Econômico)
e Janderson Muniz (Cultura
e Turismo), além de outros
representantes do município.

Festival de Surf de Saquarema
terá show com a Banda Blitz
Surf, música e muita alegria! Aproveitando a realização do Saquarema Surf Festival, a Prefeitura realizará um
show com a Banda Blitz na
Praça do Coração, no Centro.
O evento, que marcará a retomada dos eventos musicais
no município, promete trazer
muita música boa e animar
ainda mais o clima de surf
que estará em toda a cidade.
A banda subirá ao palco
no próximo dia 19/11 (sexta-feira), às 21 horas, e promete
mostrar seus maiores sucessos.
No início da década de
1980, no Rio de Janeiro, sete
jovens fundaram uma das
principais bandas do rock
brasileiro, a Blitz. O período
auge da banda vai de 1982 a
1986, durante o qual lançaram três discos e se apresentaram no histórico Rock in
Rio I.
A formação atual da Blitz é

A Blitz promete incendiar a Praça do Coração, onde se apresenta no próximo dia 19

Evandro Mesquita (vocal,
guitarra e violão), Billy
Forghieri (teclados), Juba
(bateria), Rogério Meanda (guitarra), Cláudia
Niemeyer (baixo), Andréa Coutinho (backing

vocal) e Nicole Cyrne
(backing vocal). Antenados com a modernidade,
o caldeirão Blitz continua fervendo com o rock,
o pop, o reggae, o blues, o
eletrônico, as baladas de

FOTOS: LÍVIA LOUZADA

gaita e violão, as letras
bem sacadas, as guitarras swingadas, o canto
falado, as respostas das
meninas, enfim, o típico
bom-humor que sempre
foi a sua marca.

Dia Nacional da Cultura foi lembrado na Biblioteca Celso Peçanha

Dia da Cultura é
comemorado com
entrega de livros e
presenças ilustres
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

No último dia 5, a
Secretaria de Cultura e
Turismo de Rio Bonito
comemorou o Dia Nacional da Cultura com a
presença de personalidades que contribuíram e
contribuem para a cultura da cidade, como a poetisa Carminha Cordeiro
e o historiador, escritor e
professor Arnupho Ferro,
na Casa de Cultura Hélio
Nogueira, no Centro da
cidade.
Na solenidade para
lembrar esse dia, o filho
e o neto do poeta e escritor riobonitense Angelo
Longo, Angelo Longo
Filho e João Longo, respectivamente, presentearam a Biblioteca Pública
Celso Peçanha com vários

exemplares de um dos livros do saudoso poeta,
‘No Bosque do Santuário’.
Segundo o secretário
de Cultura e Turismo,
Janderson Muniz, a intenção do governo municipal é “valorizar a nossa
história, a nossa arte, o
nome de quem já passou
pela nossa cidade e tanto
contribuiu para que nós
estivéssemos aqui hoje. A
cultura além de transformar vidas, também põe
comida na mesa de muitas pessoas, e essa é uma
preocupação do nosso governo”.
Para o vice-prefeito
José Américo Santos, o
Meco, o governo valoriza
a cultura porque entende
que “a cultura faz parte
do desenvolvimento econômico de nossa cidade”.
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Moradores da região de Boa Esperança,
no segundo distrito, reclamam da falta
de horários de ônibus
Lívia Louzada

FOTO: REPRODUÇÃO

folhadaterradigital@gmail.com

Assim como em diversos setores, o transporte também foi
afetado pela pandemia. Em rio
Bonito, o transporte coletivo
vem sendo alvo de críticas após
a fase mais aguda da Covid 19.
Na sessão do último dia 4, da
Câmara Municipal de Rio Bonito, o vereador Diorle Miranda
apresentou um requerimento
destinado à Prefeitura, endossado com mais de 200 assinaturas,
pedindo a volta de alguns horários de ônibus que circulavam
nas localidades do 2º distrito –
Boa Esperança – e região, como
Parque Andréia e Nova Cidade,
e que segundo ele, foram retirados durante a pandemia.
De acordo com Diorle, a
empresa que tem a concessão
do serviço na cidade, a Coletivos São Geraldo, teria retirado
cinco horários, entre eles, o das
5h20 que fazia o trajeto Boa
Esperança X Rio Bonito; 6h10,
que fazia o mesmo trajeto; 15h
- Nova Cidade X Rio Bonito;
18h40 - Rio Bonito X Boa Esperança (região do 2º distrito); e
o horário de 23h20 – Rio Bonito
X Boa Esperança
“O ônibus de 5h20 sai de
Nova Cidade, passa em Parque
Andréia, e leva o povo que vem
para a cidade (Centro) trabalhar, o povo de Bambu, Nova
Cidade, e Boa Esperança. Esse
é o primeiro horário. Com a
retirada desse horário, o povo
teve que sair de Boa Esperança,

No detalhe, o vereador Diorle, no momento em que lia o requerimento que pede a volta dos ônibus (foto maior)

porque não dá para chegar lá no
Rio de Janeiro, por exemplo, ás
8h ou 9h da manhã. Prejudicou
muito o trabalhador que mora
naquela região. E o de 23h20
que sai do Centro, é muito importante porque é o horário em
que uma pessoa chega tarde do
Rio, ou final de semana quer ir
a igreja no Centro, ou quer ir a
uma festa, por exemplo, e não
pode”, disse o vereador em entrevista na Live da Folha que
aconteceu no último dia 9, em
seu gabinete.
Segundo o vereador, com a

retirada do horário de 18h40, o
coletivo que faz o mesmo trajeto às 19h20, está saindo do
Centro da cidade “superlotado”.
Moradores
Os moradores da região
confirmam o problema. Para
o professor Felipe Souza, que
mora em Boa Esperança, a falta
dos horários não prejudica somente a locomoção para o trabalho, mas também para o lazer
dos moradores.
“Esses horários fazem muita

falta. A demanda de moradores
daqui do 2º distrito aumentou
muito. Acredito que poderiam
ter até outros horários. Por
exemplo, antigamente, tinha o
horário de 21h30, mas acabaram com esse horário e o próximo era só às 23h20. Olha a
distância dos horários. Então,
se você trabalhasse em Rio Bonito e saísse (do trabalho) às
21h40 ou 22h, você tinha que
aguardar 1h20 na rodoviária
pra poder vir embora. Agora
que não tem mais esses horários, impossibilitou muito as

pessoas, não só para questão de
trabalho, mas também para o
lazer”, enfatiza o professor.
A mesma dificuldade também é relatada pelo estudante
de educação física, Jordan Silva. Segundo eles, muitos pegam
carona ou se deslocam a pé.
“O pessoal que trabalha cedo
tem que andar a pé ou pegar carona, e isso também na hora de
vir embora. Tem trabalhador
que chega mais tarde em Rio
Bonito, ou sai mais tarde do
trabalho, isso interfere muito
na vida de todos porque são horários essenciais pra população.
E o morador que perder o último ônibus saindo do Centro às
21h30, faz o que? E se não tiver
dinheiro pro Uber?”, indaga o
morador de Nova Cidade.
Respostas
A Coletivos São Geraldo disse que vem passando por grandes dificuldades, que inclusive
culminaram na tentativa de entrega da concessão em março
deste ano, e que sofre com a falta de fiscalização do transporte
irregular. Na ocasião em que a
empresa chegou a entregar o
serviço, a São Geraldo disse à
reportagem da Folha que não
era contra os carros de aplicativos, mas sim às pessoas que
circulam pela cidade fazendo o
transporte irregular.
Já a Prefeitura, enviou uma
mensagem dizendo que “temos
mantido contato direto com a
Concessionária para tentar minimizar este problema”.
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Tanguá promove 3º Seminário de
Turismo Rural no próximo dia 17
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Na próxima quarta-feira (17),
Tanguá estará movimentada com a
realização do 3º Seminário de Turismo Rural. O evento, que tem
como público alvo profissionais e
empreendedores da área de turismo,
acontecerá no Espaço Cultural Ana
Maria Gac, localizado no Centro de
Tanguá, de 13h às 18h.
O evento contará com a presença
do secretário estadual de Turismo
do Rio, Gustavo Tutuca, que será

um dos palestrantes e abordará o
tema ‘O Rio continua lindo e perto’.
O seminário ainda terá outras três
palestras com os temas, ‘Hospitalidade: A Chave para o Recomeço’,
com a diretora de Gestão e Desenvolvimento da SETUR-RJ, Valéria
Lima; ‘A importância da Legalização’, com o diretor de Operações
da TurisRio, Alexandre Inácio; e ‘O
Desafio do Turismo Rural’, com o
chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Agricultura, Nilo Sérgio.
De acordo com o secretário de
Cultura e Turismo de Tanguá, Regi-

naldo Garcia, a intenção do seminário é “capacitar os empreendimentos
turísticos e empresários locais para
o mercado atual, apontando tendências e oportunidades, principalmente
agora, no momento pós pandêmico”.
Para o secretário, o “fortalecimento de atividades do turismo
como atividades econômicas, impulsionam negócios ligados à área do
turismo”.
Ele acredita que para isso, seja
importante o “intercâmbio entre
negócios locais, o estímulo ao surgimento de novos negócios dentro do
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Cachoeira de Tomascar: Tanguá está explorando as suas vocações naturais

mercado turístico, o fortalecimento
do trade e de atividades turísticas já
existentes, e ainda a divulgação de
informações importantes e relevantes

do turismo”.
O evento é gratuito, mas para participar, é necessário fazer a inscrição
através do número (21) 3749-4113.

