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Como iniciar 2022?
COM DEUS! Crentes e não crentes sempre recorrem a Deus,
nem que seja uma única vez na vida. Veja a última cena do filme
“Não olhe para cima”! Sugiro que você comece o Ano pronunciando as seguintes palavras bíblicas: “Que Deus nos dê a Sua
Graça e Sua Benção, e Sua Face resplandeça sobre nós” (Salmo
66).
COM AS PESSOAS QUE VOCÊ AMA! Esteja, na hora da virada, em conexão e comunhão com pessoas que te amam, que te
fazem bem, que são insubstituíveis na tua história. A vida é um
sopro, e aproveite o início deste Ano para amar e permitir ser
amado, também. Diga na hora da virada: “Eu te amo!”.
RECONCILIADOS COM OS QUE NÃO AMAMOS! Começar
o Ano reconciliados é libertador! Ainda que você não possa falar,
estar perto ou amar como pensava ou deveria, te aconselho a
estar disposto a realizar três ações no que diz respeito àqueles
que mais nos feriram: Rezar, não desejar o mal, e ajudar, caso um
dia seja preciso ou necessário.
ENXERGAR TUDO E TODOS COM O CORAÇÃO! É tempo
de um novo olhar. Vamos ver com a calma? Vamos fazer o propósito de enxergar com o coração? Podemos ver com clareza, com
a luz divina do Espírito! Existem olhares que dividem, diminuem,
julgam, excluem, polarizam; há olhares que acolhem, amam, iluminam, vivificam. Desses olhares, uma pessoa saí mais pura, leve,
feliz, santa. Com qual ótica você deseja enxergar o Novo Ano?
VIVER COM PROPÓSITO! Não fomos criados sem sentido.
Há algo que só você poderá viver neste mundo. Temos todos um
propósito único, irrepetível e intransferível. Você já encontrou o
teu propósito de vida? Já está alinhado com ele? Quero lhe dar
uma dica: O teu propósito está inscrito na tua história, nos desejos mais profundos do teu coração. Ele pode ser seus sonhos
escritos em forma de um plano de vida!
EM TUDO, ESCOLHA O AMOR! O Amor, tão falado e tão
pouco entendido e vivido, continua sendo o segredo e a cura da
existência humana. Escolha tudo, a partir do Amor, em cada dia
de 2022. Só o Amor preenche vazios, renova a esperança, purifica
a fé, cura as feridas, sara os relacionamentos. Só o AMOR te dará
a paz neste Ano que se inicia. Ele restaura coragem, e é capaz
de transformar a nossa vida em uma grande obra de esperança!
Abençoado Ano Novo!

Padre Eduardo Braga é sacerdote católico ortodoxo, filósofo, mestre em teologia, gestor de pessoas e
coaching, graduando em Pedagogia e Psicologia.
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GERSON CARDOZO
Responsável pela conversão de
muitas pessoas que viviam sofrendo por diversas questões, na vida,
o Bispo Gerson Cardozo, concedeu
entrevista exclusiva ao Blog Jornal
Cultura Viva, no dia 11 de dezembro. Ficou conhecido pelo trabalho
desenvolvido na Igreja Universal do
Reino de Deus e foi um dos artistas
que compunha o cast da antiga gravadora Line Records. “Na verdade,
nunca dei muita atenção à carreira
musical, haja vista me considerar um
bispo que canta e não um cantor que
é bispo. Mas, foi uma parceria que
deu certo!”, avaliou.

ʻTRANSFORMANDO
VIDASʼ
Atualmente, a vida do bispo evoluiu: cuida do seu próprio ministério,
a Igreja Transformando Vidas, em Del
Castilho, no Rio de Janeiro, onde uma
multidão acompanha os cultos, tanto
presenciais, como através da internet
e, a cada dia, o trabalho dele ganha
mais destaque pela forma como o conduz: com comprometimento, amor e
carinho ao próximo. “Nunca tive o desejo de abrir um ministério, mas Deus
dirigiu para isto. Os resultados mostram que foi a decisão mais acertada
em minha vida, pois a experiência de
vir vidas sendo transformadas através
de algo que Deus iniciou, através de
mim, é fantástica!”, comemorou.

BALANÇO
Ao ser indagado sobre o balanço que
faz do ano de 2021 na Igreja Transformando Vidas, Cardozo sintetizou. “Resumo
em uma palavra: superação. Estamos
mais fortes pós pandemia. Louvado seja
Deus!”, disse.

NOVIDADES
E vem novidades, em sua igreja,
para o novo vindouro. “Dentre outros,
eventos com palestrantes renomados,
visando ajudar em áreas específicas da
vida”, adiantou.

NOVAS CANÇÕES
Depois de um tempo sem gravar, Cardozo retornou aos estúdios, recentemente, e gravou novas canções. Ele contou o
que o motivou. “Inúmeros comentários
de pessoas em minhas redes sociais, relatando o quanto foram ajudadas em algum
momento da vida por louvores gravados
por mim. Acima de tudo, a confirmação
de Deus em meu coração”, relatou.

CONCILIAR
Como pretende conciliar o ministério
pastoral com o musical? “A prioridade é
o ministério pastoral. A música é um instrumento que auxilia de forma maravilhosa”, respondeu o bispo.

CONTATO
Redes sociais: @bispogersoncardozo
(Instagram), Bispo Gerson Cardozo (Facebook) e Gersoncardozooficial (Tik
Tok).

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Gerson Cardozo.
OCUPAÇÃO: Bispo da Igreja Transformando Vidas, em Del Castilho, no Rio de
Janeiro.
INDICA O QUÊ? A leitura do livro de
“Provérbios”, escrito por Salomão, na Bíblia Sagrada.
SUA OPINIÃO: Traz princípios e valores que transformam a vida de qualquer
pessoa, além de garantir prosperidade financeira.
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Prefeitura de Rio Bonito reajusta salário de ﬁscais,
arquitetos, engenheiros, contadores e procuradores
Lívia Louzada

FOTO: ARQUIVO/FT

folhadaterradigital@gmail.com

No último dia 16, a Prefeitura
de Rio Bonito publicou a Lei 2474,
que reajusta os salários de fiscais,
contadores, arquitetos, engenheiros, e procuradores, e ainda aumenta a carga horária dos mesmos.
Segundo informações da Prefeitura, fiscais, contadores, arquitetos,
e engenheiros, tinham salário base
de R$1.100,00 e R$1.101,00, mais
gratificações. Já os procuradores,
recebiam R$4.400,00.
Com a aprovação dos novos
vencimentos, os contadores da
Prefeitura passarão a receber R$5
mil e trabalhar 40h semanais, o
dobro da carga horária anterior.
Já para os técnicos contábeis, foram mantidas as 40h semanais
e o vencimento aumentou para
Os técnicos da Prefeitura já estariam elaborando o plano de cargos e salários outras categorias
R$2.200,00. Os arquitetos e engenheiros também tiveram sua carga R$ 5.200,00 para os fiscais de pio também foram beneficiados que os fiscais já recebiam um sahorária dobrada de 20h para 40h, nível médio, com carga horária com o aumento. Anteriormente lário bem próximo ao que foi pree passarão a ganhar R$7 mil.
de 30h; e R$3.300,00 para os de ganhavam R$4.400,00 para tra- visto nessa lei, pois tinham adiJá os fiscais, que são dividi- nível elementar, trabalhando 40h balharem 20h semanais, e ago- cionais pela produtividade, mas
dos em três categorias, ficaram semanais. Os horários de trabalho ra trabalharão 30h e ganharão como a contribuição da previdêncom os seguintes vencimentos: dos níveis médio e elementar, não R$7.300,00.
cia era baseada em R$1.101,00,
R$7.300,00 para os de nível su- foram alterados.
quando se aposentavam, recebiam
Orçamento
perior, trabalhando 30h semaA reportagem da Folha apurou um valor muito inferior ao salário
Os procuradores do municínais, e não mais 20h como antes;
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Governo do Estado obtém
liminar que derruba aumento
do preço do gás natural
FOTO: INTERNET

O aumento
seria de 50% e
começaria
a valer a
partir de 1º de
janeiro

de quando estavam na ativa.
Nas demais categorias, o cálculo para chegar a esses valores teria
sido feito com base nos salários de
mercado das funções, e além disso,
também teria sido considerado o
aumento do salário mínimo para
2022.
Carga horária
No artigo 6º da lei 2474, a Prefeitura faculta que esses servidores
que receberam aumento de salário
e de carga horária, mantenham
suas horas de trabalho anterior,
mas se optarem por isso, receberão
o vencimento proporcional a menos horas trabalhadas.
“Aos servidores que tiveram em
seu cargo a carga horária aumentada pela presente lei, fica facultado
optar no prazo de 30 (trinta) dias
da publicação desta lei pela manutenção da carga horária semanal
atual, atribuindo-se a sua escolha
o vencimento base proporcional à
sua opção, aplicando-se os reajustes anuais previstos em lei”.
A reportagem também apurou
que os técnicos da Prefeitura já estariam debruçados na elaboração
do plano de cargos e salários outras categorias de funcionários.

A iniciativa foi possível através de um programa do governo federal

Escolas com
conexão à internet
chegam a 80%
em Rio Bonito
A Justiça do Rio de Janeiro atendeu ao pedido feito em
ação movida pelo Governo do
Estado e derrubou, no último
dia 29/12, o reajuste de 50%
no preço do gás natural implementado pela Petrobras e
que passaria a valer em 1º de
janeiro de 2022. A medida, em
caráter liminar, beneficia a população fluminense, que seria
drasticamente afetada com o
aumento.
Em sua decisão, o juiz Carlos Alberto Machado, do plantão judiciário do Tribunal de
Justiça (TJRJ), acolheu os argumentos apresentados pela
Procuradoria Geral do Estado
(PGE) e ressaltou o impacto
que seria provocado pelo reajuste sobre o preço atual do gás
e o repasse no valor da tarifa
cobrado pelas concessionárias.
O magistrado apontou que
o aumento acarretaria não só

desajuste econômico das empresas com reflexos para a
economia do Estado do Rio de
Janeiro, como no orçamento
dos consumidores fluminenses.
Além disso, determinou que a
Petrobras mantenha, por 12
meses, o preço de venda do gás
em vigor atualmente e outros
valores previstos em contratos
com a Companhia Distribuidora
de Gás do Rio de Janeiro (CEG)
e a CEG Rio S.A. O descumprimento resultará em multa diária no valor de R$5.000,00 até
o limite de R$100.000,00.
Para o deputado estadual
André Corrêa, o aumento seria um absurdo e atrapalharia a
economia do estado. “O reajuste afetaria não só os motoristas,
mas também o fornecimento à
indústria e ao comércio que
utilizam esse combustível como
matéria-prima e prejudicaria
centenas de milhares de famí-

lias que recebem o gás encanado em suas residências. Não é
exagero afirmar que uma alta
dessa importância afetaria toda
a população fluminense e poderia derrubar a retomada da economia pós-pandemia”, criticou
o deputado.
O governador Cláudio Castro destacou que a decisão traz
um alívio para a população do
Rio de Janeiro, que seria altamente prejudicada com o novo
valor.
— Esse aumento abusivo
impactaria a vida de milhões
de cidadãos, e traria prejuízos
para o Estado do Rio, que vive
um momento de plena retomada da economia, com atração
de novas empresas e recuperação de 100% dos empregos
perdidos durante a pandemia.
Só temos que comemorar essa
decisão da Justiça — declarou o
governador.

Durante os últimos dois anos,
a pandemia da covid-19 intensificou o uso de internet em todo
o Brasil, seja para entretenimento, trabalho ou educação. Porém,
mesmo que o número de domicílios com acesso à internet tenha
passado de 71% em 2019, para
83% em 2020, segundo dados da
pesquisa TIC Domicílios realizada em 2020, a desigualdade no
acesso à internet ainda é grande.
Para minimizar essa desigualdade no município, a Prefeitura
de Rio Bonito, através da Secretaria de Educação, já colocou
80% das unidades escolares no
mapa digital com infraestrutura
necessária para acesso à internet
de alta velocidade, que no início
do ano, poucas escolas tinham
conexão.
Todo o trabalho foi realizado
por meio da Política de Inovação
Educação Conectada, do governo
federal, que tem como objetivo de
universalizar o acesso à internet
seja por via terrestre ou satélite,
como também, fomentar o uso da
tecnologia na Educação Básica.
“Nossa cidade é muito diversa
com grande área urbana e, principalmente, rural. E levar inter-

net a essas áreas é um desafio que
estamos conseguindo realizar
com muito planejamento e trabalho”, disse Adalmir Cardoso,
secretário de Educação, que garantiu que as escolas localizadas
em zonas de difícil acesso receberão o acesso à internet a partir do
próximo ano.
O Núcleo de Tecnologia Municipal, da Secretaria de Educação, realizou todo o processo de
infraestrutura para que as escolas
pudessem receber internet como
instalação de access point, roteadores, cabeamento e equipamento eletrônicos. Além de reparos
nos computadores e impressoras
das unidades.
“É compromisso da nossa
gestão trabalhar para que todas
as escolas possuam conexão à internet, até as que estão em áreas
mais distantes”, reforçou o prefeito Leandro Peixe.
A partir do próximo ano, além
estruturar as escolas das zonas
de difícil acesso para receber internet, as equipes pedagógicas e
gestoras serão capacitadas para
utilizar as tecnologias de informação e comunicação nas salas
de aulas.
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RETROSPECTIVA 2021: RELEMBRE TUDO
QUE FOI NOTÍCIA NA FOLHA
Mega-Sena
Um dos casos policiais mais emblemáticos
da cidade de Rio Bonito, a morte do milionário
da Mega-Sena, René Senna, teve mais desdobramentos em 2021. Após 14 anos, em março, a
filha do ganhador, Renata Senna, foi autorizada
pela Justiça a receber metade da herança, avaliada em R$ 120 milhões, para isso, a Fazenda
Nossa Senhora da Conceição, onde ele morava,
localizada em Lavras, zona rural de Rio Bonito,
foi vendida. A outra metade ficou com os irmãos
de René.

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

O ano de 2021 foi repleto de acontecimentos
marcantes. A vacina contra a Covid-19 chegou,
mas a esperança que se tinha com o fim da pandemia, não foi uma realidade. Essa ficará para
2022. Na política da região, a expectativa ficou
por conta dos novos prefeitos, novas diretrizes;
novos rumos, principalmente para Silva Jardim,
que depois de quatro anos, ganhou uma prefeita
eleita pelo povo. E mais uma vez, as perdas foram muitas em 2021 e deixarão saudade.
Posse dos prefeitos
Na Prefeitura de Rio Bonito, no 1º dia de
2021, José Luiz Mandiocão e Rita de Cássia
deram lugar a Leandro Peixe e José Américo
Santos, o Meco, prefeito e vice, respectivamente, acabando com uma alternância de poder de
quase 30 anos, entre os ex-prefeitos Mandiocão
e Solange Almeida.
Em Tanguá, tomaram posse Rodrigo Medeiros e o vice André Paixão; em Itaboraí, Marcelo
Delaroli e o vice Lourival Casula também foram empossados. Em seu segundo mandato, Fabiano Horta reassumiu junto com o novo vice,
Diego Zeidan, em Maricá. Já em Silva Jardim,
assumiu interinamente o vereador eleito e presidente da Câmara, Fabrício de Napinho, pois
Jaime Figueiredo, apesar de eleito prefeito, estava impedido pela Justiça Eleitoral. O imbróglio
da política de Silva Jardim só foi resolvido em
setembro, quando Maira de Jaime, esposa de Jaime Figueiredo, se candidatou e conseguiu vencer as eleições suplementares. O município teve
quatro prefeitos em quatro anos.
Edição 1000 da FOLHA
Em março de 2021 o Jornal Folha da Terra
chegou a sua edição 1000, após 27 anos, ininterruptos, de muita informação aos leitores da
região. E para comemorar, uma edição especial
foi feita para lembrar as principais notícias que
aconteceram nesse período, como a fundação do
projeto social Lona na Lua em 2009, a passagem
da Tocha Olímpica por Rio Bonito em 2016, o
atentado ao ex-prefeito de Rio Bonito, José Luiz
Mandiocão, em 2006, e dois assassinatos marcantes, o do empresário Américo Branco, em
2011, e do milionário da Mega-Sena, René Senna, em 2007, dentre outros acontecimentos.

Acima, Leandro Peixe (RB); abaixo Rodrigo Medeiros (Tanguá), e Maira de Jaime (D) de SJ

Acima, o incêndio, abaixo, a nova equipe interventora, e Juberto Folena (D), ex-presidente

Vacina contra Covid-19
Também em março, a esperança do fim da
Covid-19 chegou a Rio Bonito, a vacina. Mas
as 460 doses que foram encaminhadas ao município para imunizar os idosos acima de 75 anos
não foram o suficiente.
Hospital Regional Darcy Vargas
O Hospital Regional Darcy Vargas, em Rio
Bonito deu muito o que falar em 2021. Em março, um incêndio, que teria começado no quadro
de energia, atingiu a unidade e 52 pacientes tiveram que ser transferidos para outras unidades do município e região. Em junho, a Prefeitura de Rio Bonito, através do Decreto 68, deu
início a uma intervenção na unidade, nomeando
assim uma comissão para administrar a instituição. Em julho, o então presidente interventor
do HRDV, Juberto Folena, concedeu uma entrevista exclusiva a reportagem da Folha, - a entrevista pode ser encontrada no Canal do YouTube do Jornal – quando falou sobre a situação
em que encontrou a unidade e esclareceu vários
pontos.
Em outubro, a Câmara de Rio Bonito derrubou o Decreto da Prefeitura, em que instituía
o salário de até R$ 35 mil ao presidente interventor. Em dezembro, o prefeito Leandro Peixe
trocou todos os integrantes da comissão interventora, após um mandado de prisão ser expedido pela Justiça Federal, contra Juberto. Ele responde a um processo sobre um possível desvio
de recursos públicos federais da época em que
era secretário de Saúde de Barra do Piraí, no
Sul Fluminense. As investigações seguem em
segredo de Justiça.

Perdas
O ano de 2021 teve menos mortes pela Covid-19, mas nem por isso menos dolorosas. Em
fevereiro, o casal Félix Jorge e Angela Gallete,
de 64 e 65 anos, respectivamente, causou uma
comoção na cidade. Marido e esposa faleceram
um dia após o outro em decorrência de complicações pela Covid. Em maio, quem deixou saudade foi o radialista e chefe do posto do Detran
de Tanguá, Ronaldo Júnior, de 57 anos, que teve
uma parada cardíaca em decorrência de um choque elétrico.
Em maio, o empresário Jayme Demier, de 83
ano, proprietário da Marb (Marmoraria Rio Bonito), não resistiu à Covid-19 e faleceu no dia
30. Outra perda que causou grande comoção
em Rio Bonito foi a do radialista e jornalista
Ewaldo Ramos Vieira, de 95 anos, no início do
mês de junho, em decorrência a problemas de
saúde causados pela idade avançada. No dia 26
de setembro, Rio Bonito perdeu uma figura importante do cenário artístico, o desenhista, cantor, e compositor, Sidney Nascimento da Silva,
de 71 anos, mais conhecido como Gatão ou Big
Cat. Ele estava internado no Hospital Regional
Darcy Vargas.
Em outubro, duas mortes repentinas em Rio
Bonito marcaram a cidade. No dia 1º a ex-vereadora de Rio Bonito, Nilza Belgues, fundadora
do diretório municipal do Partido Democrático
Trabalhista (PDT) da cidade, teve um infarto e
não resistiu. Já no dia 7, o assassinato do também ex-vereador de Rio Bonito, Francisco Augusto Gomes, o Branco, chocou a cidade. Ele e
sua companheira, Rosi Nascimento, foram atingidos por tiros quando estavam chegando de
carro na casa de Branco, no bairro Colina da
Primavera. O caso ainda está sendo investigado.
Em novembro, a ex-prefeita de Rio Bonito,
Maria Luiza da Conceição Cid, de 76 anos, teve
um infarto fulminante e faleceu, deixando uma
filha e dois netos.
Investigações na política
O Legislativo riobonitense foi bastante movimentado em 2021. Em junho, vários pedidos
de investigação, feitos após denúncias de alguns
vereadores, contra o presidente da Casa, Eduardo Soares e a Mesa Diretora, não deram em
nada. A Comissão de Investigação e Processante – que corresponde a CPI no âmbito federal
– não pode ser realizada após decisões judiciais
de paralização. O caso ainda segue na Justiça.
No Legislativo também chegaram pedidos de
investigações contra ações do prefeito de Rio
Bonito, Leandro Peixe, mas não foram acatadas
pela Câmara.

Na primeira foto, à esquerda,
Nilza Belgues; abaixo Gatão;
na sequência Ronaldo Júnior;
Jayme Demier; Félix e Angela;
à direita Ewaldo Ramos Vieira,
abaixo Maria Luiza Cid Loureiro,
e por último, Branco e Rosi

CTAV
Mas 2021 não foi somente de notícias tristes,
o esporte de Rio Bonito também se destacou e
trouxe muitas alegrias. Em junho, através de
uma parceria com a Igreja Metodista Central
de Tanguá, o Centro de Treinamento Árvore
da Vida (CTAV), liderado pelo atleta e treinador Tiago Bitesnik, abriu um pólo no município
tanguaense. Em julho, o CTAV ganhou um embaixador, o atleta profissional de MMA, Rafael
Macapá.
As diversas vitórias dos atletas do CTAV,
principalmente as do Renato Aldo e Igor Silva,
foram destaque nas edições da Folha. Em outubro, 20 competidores do CTAV saíram medalhistas de uma competição de muay thai. No
mesmo evento, Renato Aldo conquistou o cinturão estadual na categoria até 55kg.

Sempre lembrando de sua principal missão,
a social, o CTAV distribuiu mais de 600 cestas
básicas em 2021 para famílias carentes de vários bairros de Rio Bonito. Em dezembro, Tiago
Bitesnik e sua equipe distribuíram centenas de
cestas em bairros como Mangueira, Mineiros,
Nova Cidade, Serra do Sambê, Parque Andréia,
e outros, através do 8º Natal CTAV.
Lona na Lua
Outro projeto social de Rio Bonito que deu
muito orgulho aos riobonitenses foi o Lona na
Lua. Em 2021 eles mantiveram sua parceria com
a Associação do Ministério Público do estado
do Rio de Janeiro (AMPERJ) e puderam ajudar
centenas de crianças. Outra parceria também
deu muito certo, a com o Movimento União Rio,
que através da realização do Instituto Ekloos,
Banco da Providência, e Instituto Phi, possibilitou que mais de 5 mil cestas básicas fossem
distribuídas aos que mais precisavam de ajuda
por conta dos efeitos da pandemia.
Com o ‘Criança Esperança’ a parceria já é
antiga, e em 2021 não foi diferente. Mais uma
vez o Lona na Lua foi escolhido pelo programa
para beneficiar mais de 200 crianças de Rio Bonito. Mas foi no final do ano que o projeto social
ganhou mais força. No dia 15 de dezembro foi
inaugurada a Estação Lona na Lua Tanguá, localizada no Centro do município. As inscrições
para participar das oficinas que o projeto oferece, começam em janeiro.

Acima o fundador do
CTAV, Tiago Bitesnik,
distribui cestas
básicas, e abaixo ele
com um dos atletas
de mais destaque,
Renato Aldo

Zé Pereira
No dia 30 de agosto, Rio Bonito perdeu o
mascote da Praça Fonseca Portela, no Centro,
o cachorro Zé Pereira, em decorrência de uma
pneumonia. Muito querido na cidade, ele vai
ganhar uma estátua que já foi encomendada e
será fixada na praça onde vivia. Sua perda causou grande comoção nas redes sociais, principalmente entre as crianças.

À esquerda a inauguração da Estação Lona na Lua
Tanguá, e ao lado a distribuição de cestas básicas

OAB
A Folha também noticiou fatos importantes
do meio advocatício, como a eleição para a presidência da 35ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim), que teve como ganhadora a chapa 1, que
tem à frente a já presidente Karen Figueiredo,
e seu novo vice, Rafael Fróes. Uma conquista
importante para os advogados de Tanguá foi a
inauguração, em dezembro, da Sala dos Advogados, um escritório digital compartilhado, onde
podem ser feitas audiências, balcão virtual, despachar com o juiz e outras tantas funções que já
acontecem em Rio Bonito.

À esquerda, o secretário estadual de
Turismo, Gustavo
Tutuca, no 8º Seminário de Turismo
Rural de Tanguá,
e na direita, a

Tanguá
Dentre tantas notícias importantes sobre o
município de Tanguá, quatro se destacaram em
2021: a inauguração da Faetec, no dia 15 de setembro, com a presença do governador Claudio
Castro; o lançamento do Programa Orquestra
nas Escolas, em novembro, que vai beneficiar
cerca de 4 mil alunos da rede municipal de ensino; a realização do 3º Seminário de Turismo
Rural, também em novembro, com a palestra do
secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca; e a apresentação do projeto da moeda social
Citrus, no dia 9 de dezembro.
Polícia
A ação dos policiais, tanto da 3ª Cia da Polícia Militar de Rio Bonito, quanto do Batalhão de
Polícia Rodoviária (BPRv), de Boa Esperança,
também foi notícia nas páginas da Folha. Juntos,
as duas corporações de Rio Bonito apreenderam
77 tiras de maconha, 74 papelotes de cocaína,
64 tabletes de maconha, 137 cápsulas de cocaína, 84 trouxinhas de maconha, 1.481 pinos de
cocaína – tendo o BPRv apreendido 1.400 desse
total - , 163 sacolés de cocaína, mais 2kg de maconha em bloco, 1 litro de lança perfume e 280
frascos da mesma droga. Eles também prenderam 17 pessoas.
2021 já começou com uma notícia triste em
Rio Bonito, a morte de um homem de 48 anos,
no dia 11 de janeiro, que foi queimado quando

estava dentro do próprio carro, na frente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), esperando
sua namorada que trabalhava no local.
Em maio, um delegado da Polícia Civil do
Espírito Santos foi detido pelo BPRv de Boa Esperança porque o carro que dirigia era fruto de
estelionato. Em junho, os moradores do bairro
Boqueirão se assustaram com bandidos na localidade. Houve troca de tiros com a PM, dois criminosos foram presos, e com eles foram encontradas drogas, uma pistola e munições.
Em Silva Jardim, a morte de três pessoas a tiros, sendo uma adolescente de 15 anos, que estaria grávida, e dois homens, um de 22 e outro de
36 anos chocou a cidade em Abril.
Em agosto a notícia policial veio de São Pedro
da Aldeia, onde o youtuber e investidor Wesley
Pessano foi assassinado dentro do próprio carro
de luxo. O caso teria ligação com criptomoedas,
segundo a Polícia.
Maricá
O município de Maricá teve grande destaque,
não só na Folha, esse ano, mas também na grande
mídia. Os assuntos foram principalmente a vacina contra Covid, - a cidade tem 86% da população
já vacinada -, e também a moeda social Mumbuca. Prefeitos de algumas cidades do estado e até
de fora do Rio, visitaram a cidade para conhecer programas e projetos de sucesso que foram
implantados pelo prefeito Fabiano Horta. Maricá recebeu a visita do prefeito de Belford Roxo,
Wagner Carneiro; do prefeito de Iguaba Grande,
Vantoil Martins; do prefeito de Madre de Deus
(BA), Dailton Filho, e ainda muitos outros.

apresentação do
projeto da moeda
social Citrus

Abaixo, os presos e as apreensões feitas pela Polícia Militar de Rio Bonito no
bairro Boqueirão, e ao lado, a apreensão de 1.400 pinos de cocaína no posto
do BPRv de Boa Esperança
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Cabo Frio recebe primeiro voo com
origem de Guarulhos (SP) nesta
temporada
O Aeroporto Internacional
de Cabo Frio recebeu, no último
fim de semana de 2021, o primeiro voo desta temporada com origem de Guarulhos (SP), operado
pela companhia Gol. A aeronave
chegou à cidade no feriado do
Natal, trazendo visitantes paulistanos, paulistas e turistas de
diversos pontos do Brasil.
Os voos provenientes de
Guarulhos seguem até o dia 7
de março, com rotas às terças,
quintas, sábados e domingos.
No total, estão previstos mais de
600 voos no Cabo Frio Airport
até março, incluindo a rota de
Congonhas (SP), que começou a
ser operada no último dia 21, e a
tradicional rota de Confins (Belo
Horizonte), ambas pela Azul.
“Essa é uma notícia para ser
celebrada, pois demonstra que
nossa economia está se recuperando, assim como a atividade
turística”, afirma o secretário de
Turismo de Cabo Frio, Carlos
Cunha.
Rotas Verão/2022:
São Paulo (Guarulhos) x
Cabo Frio – Gol
De 25/12 a 07/03: cinco
voos semanais, às terças, quintas,
sábados (duas frequências) e domingos.
Aeronave: ATR-72, com ca-

FOTO: DIVULGAÇÃO

Os estabelecimentos recolherão 2% sobre o valor das operações

A rota teve início no dia de Natal, trazendo passageiros de diversos pontos do Brasil

pacidade para 68 passageiros
São Paulo (Congonhas) x
Cabo Frio – Azul
De 21 a 30/12: dois voos
semanais, às terças e às quintas
De 04 a 29/01: três voos
semanais, às terças, quintas e
sábados
Aeronave: ATR-72, com
capacidade para 70 passageiros
Belo Horizonte (Confins) x
Cabo Frio – Azul
. De 16 a 31/12: voos diários
. Janeiro: dois voos diários
. Até 15/12 e de fevereiro a
outubro/2022: seis voos semanais, de quinta a segunda (no
domingo são duas frequências)
Aeronaves:

ATR-72, com capacidade
para 70 passageiros
E-195, com capacidade para
118 passageiros
A-320 NEO, com capacidade para 165 passageiros
Sobre o Aeroporto Internacional de Cabo Frio
Inaugurado em 1998, o
Cabo Frio Airport é o primeiro
aeroporto público com gestão
privada do Brasil. Em 2007,
teve sua pista ampliada, tornando-se a segunda maior pista do
Estado do Rio de Janeiro.
Hoje, recebe voos comerciais de passageiros das empresas Azul e Gol, voos comerciais
de carga da Latam, voos inter-

nacionais fretados de passageiros e carga, além de aviação geral (voos particulares) e offshore
(voos de helicópteros para as
plataformas de petróleo).
O Aeroporto de Cabo Frio
está habilitado a operar grandes aeronaves cargueiras e de
passageiros, com capacidade de
movimentação de 570 mil passageiros por ano.
O aeroporto tem localização
estratégica não só para a atividade turística na Costa do Sol
(o equipamento está no entorno
das belíssimas praias da região),
mas também para o desembarque de insumos e implementos
para a indústria de óleo e gás,
muito forte na região.

Marcelo Delaroli assina termo de
colaboração para Moeda Pedra Bonita
O prefeito de Itaboraí, Marcelo
Delaroli; o vice-prefeito, Lourival Casula; a coordenadora do Instituto E-Dinheiro Brasil, Jaqueline Silva Dutra; o coordenador da Rede Brasileira
de Bancos Comunitários e coordenador de projetos do Instituto E-Brasil,
Joaquim Melo, assinaram o termo de
colaboração para a criação do Programa Social Moeda Pedra Bonita, no
último dia 22/12, no Salão Nobre da
Prefeitura de Itaboraí.
O programa é baseado na transferência de renda para famílias em situação de extrema pobreza e sem renda
familiar (inclusive de outros programas sociais), para provimento de sua
subsistência e a criação de uma rede
sustentável de economia solidária (comércio de todos os distritos).
Quem vai poder participar nesse
primeiro momento são famílias residentes em Itaboraí há pelo menos
dois anos, com prioridade para as com
maiores números de membros. E ainda, as chefiadas por mulheres devidamente cadastradas no CadÚnico que
não recebam outros benefícios federais e nem estaduais.
Inicialmente, objetiva-se atingir
até 5 mil famílias e pelo menos 200
comércios solidários. Será efetuado
através de cartão magnético o pagamento dos benefícios no valor de 150
Pedras Bonitas que correspondem a
R$150,00 (cento e cinquenta reais)
em data a ser definida pelo secretário
municipal de Fazenda.
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E o melhor, a rede de comércio solidária será gratuita (taxa
zero) para participação e comercialização de venda entre os participantes do programa de forma
facultativa, sendo uma inovação
em rede sustentável de economia
solidária no território brasileiro.
O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, afirmou que o programa de Moeda Social Pedra
Bonita vai ajudar as pessoas do
município que mais precisam.
“O meu vice-prefeito, Casula,
sempre falou da importância dessa iniciativa, entre eles, aquecer e
girar a economia local. A população vai gastar aqui, com mais
dignidade, o comércio vai ver a
economia girar. Foi promessa de
campanha e estamos colocando

em prática em menos de um ano
de governo. Vamos começar com
5 mil famílias, mas pretendemos
aumentar os números de beneficiários. A nossa moeda vai se
tornar realidade”, disse Delaroli.
O coordenador da Rede Brasileira de Bancos Comunitários e
coordenador de Projetos do Instituto E-Brasil, Joaquim Melo,
comentou que fazer um programa de renda básica é, por si só,
uma coisa nobre.
“Vamos tirar as pessoas da
fome, enfrentar a desigualdade,
garantir os seus direitos e distribuição de renda através da moeda social. Esse projeto poderia
ser em qualquer banco da cidade, mas o prefeito decidiu criar a
moeda própria do município que

O prefeito de
Itaboraí, Marcelo
Delaroli, aﬁrmou
que o programa
de Moeda Social
Pedra Bonita
vai ajudar as
pessoas do município que mais
precisam

é a Pedra Bonita. A moeda só vai
funcionar aqui e só vai fortalecer
o comércio local, empresas locais
e beneficiar as pessoas. Tudo que
será arrecadado será reinvestido
para Itaboraí”, disse.
A solenidade de assinatura
contou também com a presença do deputado federal Altineu
Côrtes; o secretário municipal de
Governo e presidente do Fundo
Banco Comunitário Popular de
Itaboraí, Diogo Cabral, e demais
secretários. E ainda o presidente
da Câmara Municipal de Vereadores, Elber Corrêa, e demais
vereadores; e do diretor-geral
do Conleste, Hédio Mataruna.
Além da coordenadora do Instituto E-Dinheiro Brasil, Jaqueline Silva Dutra.

Redução de ICMS vai
estimular instalação
de novas empresas
em Tanguá
O município de Tanguá foi inserido no Regime de Tratamento
Tributário Especial do
ICMS. A medida vai incentivar a instalação de
novas indústrias numa
área de 1,6 milhão de
metros quadrados adquiridos para a instalação do
condomínio industrial.
Isso foi possível em
razão da lei 9.488 de
2021. Com a mudança, os
estabelecimentos industriais que se enquadrem
neste regime tributário
especial irão recolher
apenas 2% (dois por cento) sobre o valor das operações de saída interna e

interestadual.
A inclusão de Tanguá
foi fruto da articulação
política do prefeito Rodrigo Medeiros com a
Assembleia Legislativa
do Estado (Alerj) e com
o governo do Estado do
Rio de Janeiro, por meio
do governador Cláudio
Castro.
Também haverá redução do ICMS na importação de máquinas, equipamentos, assim como
na aquisição no mercado
interno, aquisição interestadual, e também na
importação e aquisição
interna de matéria-prima
e outros insumos.

Tanguá eleva em
75% o orçamento
municipal para 2022
O município de Tanguá está prevendo um
crescimento de 75% no
orçamento em 2022. A
expectativa é que cerca de
R$181 milhões de reais
sejam administrados na
cidade no próximo ano,
recursos bem superiores
aos R$103 milhões desde
ano.
O Projeto de Lei Orçamentária Anual da cidade para 2022, prevê,
por exemplo, um aumento
no investimento em Segurança Pública que ultrapassa 2.000%, saltando de R$60.000,00 para
R$1.536.617,75.
Merecem
destaque,
também, a expectativa de investimentos em
Urbanismo, que terá
um orçamento 185%
maior que 2022, saindo
de R$9.195.187,37 para
R$26.256.700,00. Já a
Assistência Social, terá

um incremento de 87% e
Educação de 72%.
Segundo o prefeito de
Tanguá, Rodrigo Medeiros, parte dos recursos
que reforçarão os cofres
da prefeitura têm origem
em emendas parlamentares conquistadas em articulações políticas junto
a deputados Estaduais e
Federais e uma série de
parcerias firmadas com o
governador Cláudio Castro.
“Emendas parlamentares são recursos do orçamento público legalmente
indicados pelos membros
do Congresso Nacional e
das Assembleias Legislativas estaduais para a
realização de obras, compra de equipamentos ou
qualquer outra aplicação
que tenha como finalidade melhorar a qualidade
de vida da população”, explicou Rodrigo.
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Maricá arrecada mais de 4 toneladas de
doações para vítimas das chuvas na Bahia
Lançada há apenas dois dias pela
Prefeitura de Maricá, a Campanha de
Solidariedade às vítimas das fortes
chuvas na Bahia mostra que o maricaense pratica civismo com amor. A
mobilização resultou em mais de quatro toneladas de doações, permitindo
encher o primeiro caminhão com destino ao estado nordestino. O veículo
partiu no último dia 29/12 do centro
da cidade, com previsão de chegada
ao destino final em aproximadamente
20h.
A iniciativa mexeu com o coração
dos moradores de Maricá, que juntos,
conseguiram reunir alimentos não
perecíveis, água, roupas, itens de primeiros socorros, remédios, material
de higiene pessoal e de limpeza nos
diversos pontos de coleta espalhados
pela cidade.
Prefeito destaca orgulho da
resposta ágil da cidade
O prefeito Fabiano Horta se disse
orgulhoso do povo de Maricá e ressaltou que o governador da Bahia,
Rui Costa, pode contar com a mobilização do município nesse momento
difícil.

“Nós estamos fazendo o carregaFOTO:ANSELMO MOURÃO
mento do primeiro caminhão que a cidade vai mandar para a Bahia em um
ato objetivo de solidariedade ao povo
baiano, que tem enfrentado muitos
danos devido às enchentes. E vamos
manter viva essa campanha de solidariedade, porque sabemos da nossa
responsabilidade de ajudar o povo da
Bahia”, afirmou Fabiano, que agradeceu também aos comerciantes locais,
além de à população.
Ponto de referência para doações
A secretária de Educação, Adriana Costa, afirmou que o Centro Educacional Joana Benedicta Rangel, no
Centro, será um ponto de referência
para doações.
“Esse povo que recebe tanta gente
lá na Bahia está precisando da gente
e vamos mostrar que, juntos, somos
mais fortes. A gente conta com a doaO Centro Educacional Joana Benedicta Rangel, no Centro, será um ponto de referência para doações
ção de cada um de vocês e vamos fazer
dade irá enviar na ajuda aos 16 mil de- Direitos, Secretaria de Participação sa Senhora das Graças (Ponta Negra),
a diferença”, disse.
sabrigados e quase 20 mil desalojados. Popular, Direitos Humanos e Mulher, Secretaria de Cultura, Centro de Artes
SIM (Centro, Itaipuaçu e Inoã), Prefei- e Esportes Unificado (CEU), Centro
A campanha segue com força
A seguir, a relação dos pontos de tura, Secretaria de Economia Solidária, de Cultura e Arte de Itaipuaçu, EstanA campanha de arrecadação de
Praça Orlando de Barros Pimentel, de do Natal Iluminado em Araçatiba,
doações segue, ainda com mais ânimo, coleta de doação:
Polos Distritais de Vacinação, Praça Aeroporto (Centro), Centro EducacioCRAS,
CREAS,
Secretaria
de
Ase, segundo o prefeito, esse é apenas o
primeiro caminhão de outros que a ci- sistência Social, Polos de Cultura de do Ferreirinha (Itaipuaçu), Praça Nos- nal Joana Benedicta Rangel.

SAÚDE

Saiba as principais diferenças
de sintomas entre a covid-19
e a gripe
Neste fim de ano, em meio à pandemia de covid-19 – embora com
queda acentuada das curvas de mortes e infecções – crescem no Brasil
os casos de gripe. As duas doenças
podem confundir, dada a semelhança
dos sintomas.
O conhecimento e a reação aos
sintomas são necessários diante dos
riscos de transmissão da covid-19.
Conforme orientações do Ministério
da Saúde, uma pessoa infectada deve,
além de procurar atendimento, ficar
isolada de outros indivíduos e fazer
quarentena durante 14 dias. O prazo pode ser menor, dependendo das
orientações das prefeituras.
Segundo a infectologista Ana Helena Germoglio, não é possível definir
se uma pessoa está com covid-19 ou
com gripe apenas com a análise do
profissional, chamado no jargão técnico de diagnóstico clínico.
Para a avaliação do quadro de
saúde do paciente é preciso realizar
testes. No caso da covid-19, há diferentes modalidades, como os testes
de antígeno ou laboratoriais PCR. No
caso da gripe, também há distintos tipos de exames.
Por isso, a infectologista destaca a
importância de que, diante de sintomas, as pessoas procurem assistência
médica para que o profissional possa
indicar os procedimentos adequados
à realização do diagnóstico.
Gripe x covid-19
Embora os sintomas sejam bas-

FOTO: INTERNET

tante parecidos, há especificidades
entre as duas doenças. Na gripe, sintomas como febre, tosse seca, cansaço, dores no corpo, mal-estar e dor de
cabeça são comuns. Coriza ou nariz
entupido e dor de garganta podem
aparecer, mas são menos frequentes.
A gripe pode evoluir para casos
graves e até mesmo para a morte.
Segundo material explicativo do Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz (IFF-Fiocruz),
a hospitalização e a possibilidade de
óbito estão, em geral, vinculadas
aos grupos de alto risco. A influenza pode também abrir espaço para
infecções secundárias, como aquelas
causadas por bactérias.
Na covid-19, febre e tosse seca
são sintomas comuns. Já cansaço,
dores no corpo, mal-estar e dor de
garganta podem surgir às vezes. A
doença tem outros sintomas que,

Polícia apreende
14kg de cocaína em
Casimiro de Abreu
FOTO: DIVULGAÇÃO

Segundo a
infectologista
Ana Helena
Germoglio,
não é possível
definir se uma
pessoa está
com covid ou
gripe apenas
com a análise
de um profissional

em geral, não são sentidos por quem
tem gripe, como perda do olfato e
paladar.
A covid-19 também pode avançar para quadros mais graves, como
evidencia a marca de mais de 600
mil pessoas. Pessoas nessas situações
mais graves ou críticas podem ter
forte falta de ar, pneumonia grave e
outros problemas respiratórios que
demandem suporte ventilatório ou
internação em unidades de terapia
intensiva.
“A covid-19, principalmente
agora, dá muita queixa de perda de
olfato e paladar. A influenza costuma deixar mais prostrado, acamado,
dor no corpo, sensação de congestão.
Quando a gente compara as duas, a
influenza dá muito mais sintomas.
Pra gente fechar o diagnóstico, somente com exame laboratorial”, diz
Ana Helena Germoglio.

Agentes da Polícia Federal,
em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e policiais do
25º Batalhão da Polícia Militar, conseguiram prender um
homem que carregava cerca de
14 kg de cocaína escondidas em
seu carro. O criminoso escondia os entorpecentes dentro do
forro das portas do veículo. O
caso ocorreu no último dia 21,
na BR-101, na altura de Casimiro de Abreu, na Região dos
Lagos.
Segundo informações, os policiais estavam na região bus-

A droga estava
escondida
dentro do
forro das
portas de um
veículo

cando cumprir a Missão Cristo
Redentor que busca ir contra
grupos criminosos. Foi quando
o carro do acusado passou pelos agentes, que o abordaram e
localizaram as drogas. Segundo
informações, o homem saiu do
Rio e seguia para Macaé, onde
deveria descarregar o material.
O homem, juntamente com
os entorpecentes, foi detido e
encaminhado para a Delegacia
de Polícia Federal em Macaé,
onde o acusado foi autuado em
flagrante por tráfico de drogas
e segue detido.
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IPVA 2022: Secretaria da Fazenda do RJ
divulga tabela atualizada com valores
A Secretaria Estadual de
Fazenda do Rio de Janeiro
(Sefaz-RJ) publicou os valores
venais dos veículos no Diário
Oficial do Estado. Estes consistem nos preços de mercado
utilizados como base de cálculo para chegar ao valor final do
Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA)
de 2022.
O que identifica esses preços é a pesquisa realizada pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a famosa
tabela Fipe. Ela é responsável
por indicar os preços de veí- Veja o calendário de vencimentos do IPVA do RJ em 2022

culos usados de acordo com
o passar dos anos. Posteriormente, esses valores são aplicados às alíquotas do imposto
conforme estabelecido pelo
Estado, neste caso, do Rio de
Janeiro. São elas:
4% para carros flex;
2% para motos;
1,5% para automóveis movidos a GNV.
O IPVA 2022 do Rio de
Janeiro deve ser pago através
da Guia para Regularização
de Débitos (GRD). A emissão
é feita pelos sites da Secretaria de Fazenda do Rio de Ja-

neiro, do Banco Bradesco ou
do Portal do IPVA.
Lembrando que para emitir o documento é preciso
informar o Registro Nacional de Veículos Automotores
(Renavam). Por fim, a quitação deve ser feita, exclusivamente, em dinheiro por meio
de qualquer banco ou outra
instituição financeira autorizada.
Vale mencionar que o Governo do Rio de Janeiro ainda
decidiu conceder um desconto de 3% para os proprietários
de veículos que optarem pela

cota única do IPVA de 2022.
Para ter a oportunidade
de efetuar o pagamento reduzido, é preciso adotar os
acordos mencionados através
do calendário de pagamentos
do IPVA conforme publicado
pelo governo estadual.
De acordo com o cronograma, a cota única e a primeira parcela do IPVA de 2022
vencem no dia 21 de janeiro
para os veículos com placa final 0. Por outro lado, os contribuintes que optarem pelo
parcelamento poderão efetuar
o pagamento do tributo em
até três meses.
No entanto, eles não terão oportunidade de adquirir
o desconto de 3% conforme
direcionado à cota única com
base no número final da placa
do veículo.

