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COLUNIstas

Aproxima-se a Natividade de Nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo! Como vivenciarmos este fato histórico e real 
em uma experiência pessoal? 

- Cuide, primeiramente do teu coração! Tudo começa 
e termina neste lugar tão incrível no ser humano. Não 
existe nenhuma preparação existencial que não toque o 
coração. Como celebrar o Natal com corações contamina-
dos, duros e fechados? O epicentro para a boa vivência 
do dia 25 de dezembro é uma viagem ao próprio coração! 
Você mesmo se pergunte: Como posso preparar meu co-
ração? O que posso fazer? Aqui, todos precisam traba-
lhar interiormente!

- Vigie a sua mente! Se nossos pensamentos não estiverem 
a nosso favor, difi cilmente nossa visão e comportamentos se-
rão de vida nova! Quantos pensamentos disfuncionais! Quan-
tas auto sabotagens! Quantas crenças limitantes! Quem não 
precisa da Luz de Belém em sua mente? A sabedoria oriunda 
da Noite Santa está disponível a cada fi lho, a cada fi lha de 
Deus! Aqui, precisamos todos de uma abertura confi ante ao 
Divino Espírito!

- Prepara-se com Oração! Todos precisamos reabastecer-
mo-nos espiritualmente no fi m do Ano! A Força Salvadora do 
Emanuel pode ser nossa! Prepare um cantinho de sua casa 
para erguer um altar doméstico! Coloque sua Bíblia, seus de-
vocionais, seu presépio. Faça a Oração do Coração! Ore com 
as Escrituras! Leia Isaías, o profeta da esperança e do Messias. 
Medite o Evangelho de Lucas, olhe para Maria e José. Entre-
mos no Mistério do Menino Deus! Aqui, precisamos todos de 
perseverança na Oração! 

- A experiência do Perdão! Como a paz cantada pelos 
anjos na Noite Feliz poderá descer em corações que não se 
abriram ao perdão? O Salvador nasceu para nos perdoar! O 
Salvador nasceu para que nos perdoássemos! Celebrar o Natal 
em Família é uma excelente oportunidade para darmos e rece-
bermos perdão. Não existem famílias nem relações perfeitas; 
porém, a Luz do Menino Deus pode gerar tantos nascimentos 
quando nos abrirmos à Graça! Aqui, precisamos de humilda-
de e coragem!

- A prática das Boas Obras! Quais serão os sinais visíveis 
do Natal em minha história pessoal? Realmente, Jesus poderia 
escolher minha existência para morar neste Natal de 2021? 
Em mim, há lugar para Ele? As minhas obras O atraem? Tal-
vez ateus vivam melhor o Natal do que muitos cristãos...Se 
a atmosfera do Advento não for fomentando em mim novos 
comportamentos, Natal será carnaval. Haverá comida, bebida, 
talvez presente, mas só isso. Natal é vida nova!

Deus quer nos abençoar neste Natal! Esse Menino, que 
mudou a história da humanidade ao nascer em Belém, É Re-
construtor de histórias, Especialista em recomeços, Amante 
dos pequenos e simples, Enviado aos humildes de coração. 
Deus de todos e para todos, Deus de Tudo e para tudo. 

Temos 1 Mês! Vem o Natal! Vem o Salvador! Seja Natal! 
Vivamos o Natal, e tudo poderá ser transformado. Amém! 

Padre Eduardo Braga é sacerdote católico or-
todoxo, fi lósofo, mestre em teologia, gestor de 
pessoas e coaching, graduando em Pedagogia e 
Psicologia.

Como preparar-se 
para o Natal?

FIQUE POR DENTRO

FELÍCIO LATERÇA         
Há duas semanas, o deputado fe-

deral Felício Laterça (PSL/RJ) esteve em 
Tanguá para participar do Circuito da 
UFF -  evento esportivo com coridas e 
caminhadas – em companhia de atletas 
e, também, da subsecretária de Esporte 
do município, Pyll Maciel. “O esporte é 
ferramenta de inclusão e, através dele, 
podemos tirar as pessoas do caos e dar 
a elas dignidade. Esse é nosso lema: o 
lado do bem é a favor do esporte e da 
educação, enfatizou o parlamentar.

TANGUÁ            
Em entrevista ao Blog Jornal Cul-

tura Viva, no dia 25 de novembro, ele 
opinou sobre o município de Tanguá. 
“A atual gestão do Prefeito Rodrigo Me-
deiros está investindo em diversas áreas, 
inclusive no esporte, é isso que quere-
mos! Aproveitando, destaco o trabalho 
desenvolvido pela Pyll Maciel à frente 
do Esporte: uma pessoa que tem uma 
história magnífi ca principalmente em 
projetos sociais. Juntos vamos vencer!”, 
observou.

CARREIRA  
Durante o bate papo, Laterça falou 

sobre sua vida, carreira e expôs suas 
opiniões acerca do meio político em que 
vive. Nascido em Campos dos Goytaca-
zes, ele é servidor público há mais de 28 
anos e tem ampla experiência na área 
da Segurança Pública. Foi detetive na 
Polícia Civil e Ofi cial de Justiça Avalia-

dor, antes de ser aprovado no concurso 
para Delegado de Polícia Federal. Até 
que decidiu entrar na vida pública para 
resgatar a esperança do povo brasileiro, 
que já estava cansado de tanta corrup-
ção e outras mazelas, que colocaram o 
Brasil em níveis de subdesenvolvimento.

REALIDADE   
Laterça comentou sobre esta reali-

dade. “Acredito que o problema está na 
formação de caráter dos brasileiros. Por 
essa razão, muitos são facilmente atraí-
dos pela corrupção, uma vez que o ne-
tworking é muito vasto”, disse.

ESPORTES 
O deputado é titular da Comissão 

do Esporte. “Tive a oportunidade de me 
reconectar com o esporte. Isso tem me 
proporcionado uma satisfação enorme 
porque eu acredito que investir no es-
porte é investir em poderosa ferramen-
ta de inclusão, sendo um instrumento 
de transformação, além dos valores que 
ele traz para o ser humano, especial-
mente forjando os indivíduos na hierar-
quia e disciplina. Precisamos investir na 
política pública do Esporte”, destacou.

PLANOS         
Para acompanhar o trabalho do 

Laterça, visite as páginas na internet: 
deputadofederalfeliciolaterca (Insta-
gram), delegadofeliciolaterca (Face-
book:) e www.delegadofeliciolaterca.
com.br (site).

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

QUEM INDICA O QUÊ

QUEM? Felício Laterça.

OCUPAÇÃO: Deputado Federal pelo PSL/RJ.  

INDICA O QUÊ? O livro “Poder, política e 

mudança”, do Osho.

SUA OPINIÃO: Esse livro nos faz refl etir 

sobre questões importantes. O ser humano é o 

grande responsável por tudo o que está aconte-

cendo. Seja a construção, ou a destruição da na-

tureza, dos valores morais, passa pelo ser huma-

no. Cabe a cada um o aperfeiçoamento contínuo 

na prática do bem, pois à medida que se pratica 

o bem, ele é irradiado.

Padre Ortodoxo
Eduardo Braga

Palavras de 
Avivamento

Pa
Ed
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Motoristas inadimplentes com o estacionamento 
rotativo de RB somam dívida de quase R$ 600 mil 

  Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

O aumento do valor do estaciona-
mento rotativo, motoristas devendo 
mais de R$ 4 mil, e possíveis falhas 
no contrato licitatório do serviço, fo-
ram alguns dos assuntos abordados na 
sessão do último dia 23, da Câmara de 
Vereadores de Rio Bonito, pelo diretor 
da empresa MultParking, Marcos Fi-
gueiredo, junto com representantes do 
Legislativo. A firma obteve a conces-
são depois de participar de uma licita-
ção em 2015. 

Inadimplência 
O diretor Marcos Figueiredo re-

velou dificuldades financeiras que a 
empresa vem passando por dois prin-
cipais motivos. Ele mostrou uma lista 
com os mil maiores devedores de esta-
cionamento em Rio Bonito. O que está 
no topo da lista, deve R$4.748,00. So-
mente esses mil, somam uma dívida de 
R$ 262 mil. “22% desse valor pertence 
ao município (...). Eu juntei os mil aqui 
(na lista), porque se eu puxar o relató-
rio completo, são cinco mil trezentos e 
poucos devedores. Esse montante está 
perto de R$ 600 mil (em dívidas)”, dis-
se Marcos. 

Sobre esses devedores, ele contou 
que “em 30 de dezembro de 2020, foi 
assinado o primeiro Termo Aditivo, 
onde se reconheceu que as vagas de 
domínio da linha férrea, pertenciam ao 
estacionamento rotativo, e que devido 
a quantidade de inadimplentes, é per-
mitido também que se faça cobrança 
dos atuais devedores, via Sistema de 
Proteção de Crédito (SPC) e Serasa”. 

O empresário Marcos Figueiredo, à esquerda,  foi convidado pelo Legislativo para falar sobre o estacionamento rotativo

Falhas no projeto
Já o segundo motivo, seria um 

problema contratual. Na época da 
concessão, a Prefeitura teria esti-
pulado em contrato um número de 
vagas para cobrança maior do que 
o que ofereceu. O representante da 
MultParking contou que das 500 va-
gas licitadas, 130 correspondem ao 
espaço que margeia a linha férrea, e 
que apesar do município já ter a con-
cessão do espaço, nunca foram dispo-
nibilizadas para cobrança. 

Ainda dentro do montante de 
500 vagas, Marcos ainda expõe ou-
tro ponto: os moradores que residem 
no Centro da cidade, nas ruas em que 

o estacionamento é cobrado, e que 
não possuem garagem. Para esses 
207 veículos, não são recolhidos os 
vencimentos quando param nas vias.   

Aumento
Sobre o aumento no valor da 

hora do estacionamento, Marcos dis-
se que o motorista pode continuar 
pagando os R$2,00 que pagava antes, 
desde que isso seja feito nos primei-
ros 10 minutos de parada através de 
um dos monitores que circulam pe-
las ruas, ou através do aplicativo da 
empresa, que permite inclusive que o 
motorista adicione crédito à placa do 
veículo. 

Porém, se nenhuma dessas situ-
ações forem respeitadas, o motorista 
pagará R$3,00 a hora de estaciona-
mento. O diretor da empresa esclare-
ceu que o aumento está previsto em 
contrato, não precisando assim, de 
autorização para que aconteça. 

Solução
Após as explanações, o vereador 

Humberto Belgues sugeriu que fos-
sem feitas audiências públicas e que o 
prefeito Leandro Peixe e os vereado-
res se sentassem com Figueiredo com 
a intenção de resolver os problemas 
citados. “A culpa não é do empresário. 
Foi elaborada uma licitação com edital 

mal elaborado, um contrato mal elabo-
rado. Houve um erro da administração 
pública. Hoje, vejo que o correto seria o 
prefeito sentar com você (se referindo 
ao diretor da MultParking), sentar com 
a Câmara, fazer audiências públicas, 
ouvir as reclamações da população, e 
tentar fazer uma readequação do esta-
cionamento”, pontuou Humberto.

Ao final da reunião, a reportagem 
da Folha ouviu o presidente do Legis-
lativo municipal, Eduardo Soares, que 
disse também considerar uma possível 
audiência pública para debater a ques-
tão. 

“Entendo que devemos ter a par-
ticipação, como por exemplo de audi-
ências públicas, para ver quais são as 
satisfações, já que existe um número 
de empregos que essa firma gera, mas 
também quais são as insatisfações. Se o 
estacionamento agrega ou não ao co-
mércio da cidade. Então, esses fatores 
devem ser discutidos junto com a po-
pulação, e mesmo que a empresa esteja 
agindo dentro do contrato, o que essa 
Casa poderá propor é mudanças que 
possam ser feitas para sanar essas insa-
tisfações”, disse Eduardo.      

A Folha também ouviu o empresá-
rio Marcos Figueiredo, que disse estar 
disposto a sentar e conversar para que 
todos, inclusive a população, sejam be-
neficiados. “Gostei muito de ter vindo, 
essa oportunidade pra mim foi ímpar, 
e espero atender os vereadores, assim 
como a população. Peço que a popu-
lação faça uso do aplicativo, nele, você 
tem todo o inventário de tudo, vai evi-
tar um monte de problemas, vai pagar 
menos. E outra coisa, deu problema, 
ligue 2734-1627 e fale conosco”. 

  Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

A ex-prefeita de Rio Bonito, 
Maria Luiza da Conceição Cid 
Loureiro faleceu no último dia 
18 em decorrência de um infar-
to fulminante em sua casa, em 
Rio Bonito. Ela tinha 76 anos, 
e deixa uma filha, Fernanda, 
e dois netos, um de 13 e outro 
de 3 anos, pelos quais era apai-
xonada. Maria Luiza tinha dois 
dois irmãos, o médico Sebastião 
Paulo Vieira, e José Luiz Marta 
Rocha, já falecido.  

“Ela dizia que os netos eram 
a razão da vida dela; era apaixo-
nada por eles”, disse Fernanda.

Formada em administração 
de empresas, Maria Luiza nas-
ceu em São Gonçalo, mas veio 
morar em Rio Bonito ainda 
muito pequena. Foi casada com 
o doutor Nelson Cid Loureiro, 
que fundou o antigo Hospital 

Morre Maria Luiza, primeira 
mulher prefeita de Rio Bonito

Maria Luiza 
era apaixonada pelos 
netos de 3 e 13 anos

FOTO: LÍVIA LOUZADA

Colônia Rio Bonito, no final dos 
anos 60. 

Vida política

Maria Luiza foi vice-prefeita de 
Rio Bonito no governo Aires Ab-
dalla, e quando este foi destituído 
do cargo, ela assumiu, aos 43 anos, 

o Executivo nos últimos nove meses 
de mandato, em 1992, sendo a pri-
meira mulher a administrar o mu-
nicípio, e, no período que ficou no 

comando da Prefeitura, foi a única 
mulher no cargo no estado do Rio. 
Em 1996 chegou a ser candidata a 
prefeita, e em seguida a vereadora, 
mas não conseguiu se eleger. 

Segundo Fernanda, uma das 
amizades que fez na política foi 
com a ex-vereadora, falecida re-
centemente, Nilza Belgues, apesar 
das divergências políticas. 

Apesar do pouco tempo à frente 
da cidade, Maria Luiza é lembrada 
pela excelente administração fi-
nanceira da Prefeitura. Na época, 
segundo fontes, o Executivo tinha 
muitas dívidas. Os funcionários da 
Prefeitura estavam com os salários 
atrasados e até mesmo a Câmara 
de Vereadores estava sem repasses. 
Assim que ela assumiu, conseguiu 
colocar as contas em ordem e te-
ria deixado um bom dinheiro em 
caixa para o prefeito eleito em 
92, José Luiz Mandiocão, que 
iniciaria seu primeiro mandato 
em 1993. 

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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Tiers Rangel 
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(21) 97252- 5092

Câmara Municipal de Tanguá
PORTARIA: 0101/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MU-
NICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
Art. 1º - Fica transferido para o dia 29 de outubro do cor-

rente (sexta-feira) a Comemoração do DIA DO SERVIDOR 
PÚBLICO.

Art. 2º - Em consequência do disposto no Caput do Art. 1º 
desta Portaria o expediente desta Casa Legislativa no dia 28 
de outubro do corrente (quinta-feira) será normal.

Art. 3º - Declara ponto facultativo no dia 01 de novembro 
(segunda-feira), em virtude do feriado de Finados.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação.

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

Tanguá, 27 de outubro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 0102/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MU-
NICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
EXONERAR ANEMAR FERREIRA JUNIOR, do cargo de 

provimento em comissão de PROCURADOR da Câmara de 
Vereadores do Município de Tanguá, símbolo CC1, sob a ma-

trícula nº 1130 criado pela LEI COMPLEMENTAR nº524/06, a 
contar de 31 de outubro de 2021.

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

Tanguá, 03 de novembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 0103/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MU-
NICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
NOMEAR LAURO DE MATTOS 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 1131 criado pela LEI COMPLEMENTAR 
nº524/06, a contar de 01 de novembro de 2021.

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

Tanguá, 03 de novembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 0104/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MU-
NICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
NOMEAR MAXWUELL VELASCO, para exercer o cargo 

de provimento em comissão de ASSISTENTE LEGISLATIVO 
I da Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, símbolo 
CC6, sob a matrícula nº 1132 criado pela LEI COMPLEMEN-
TAR nº524/06, a contar de 01 de novembro de 2021.

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

Tanguá, 03 de novembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 0105/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MU-
NICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
NOMEAR, MARILMA CAMPOS MOTA, MARILZA ALVES 

QUINTANILHA e GLACIANE SERRA PINA, para sob a Pre-
sidência da primeira compor a Comissão de Vistoria de Bens 
Patrimoniais da Câmara de Vereadores do Município de Tan-
guá a contar a partir de 03 de novembro de 2021.

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

Tanguá, 03 de novembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Programa Orquestra nas Escolas chega a 
Tanguá e deve benefi ciar cerca de 4 mil jovens  

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com 

Na tarde do último dia 18, os 
tanguaenses conheceram o ‘Progra-
ma Orquestra nas Escolas’, que será 
implantado no município pelo Insti-
tuto Brasileiro de Música e Educa-
ção, em parceria com a Secretaria de 
Educação de Tanguá. A partir des-
sa união, cerca de 4 mil alunos das 
escolas municipais da cidade terão 
aulas semanais de instrumentos mu-
sicais e formarão a Orquestra Sinfô-
nica Juvenil de Tanguá. 

Para apresentar o Programa 
para alunos e profissionais da área 
da educação, o Instituto levou ao 
município a Orquestra ‘Sou + Eu’, 
formada por alunos de escolas pú-
blicas de Duque de Caxias, onde a 
instituição também atua. A apresen-
tação aconteceu no Centro Cultural 
Ana Maria Gac. O instituto fará uma 
audição com os alunos que quiserem 

A Prefeitura de Rio Bonito, através 
da Secretaria Municipal de Educação, 
realizou no último dia 19, o Encontro 
Intermunicipal da Educação Especial 
“Dialogando com os Municípios” que 
reuniu gestores da área de inclusão das 
cidades das Regiões Metropolitana, 
Serrana e dos Lagos.

O encontro teve como objetivo a 
troca de experiências e boas práticas, 
discussões de políticas públicas vol-
tadas a aprimorar o atendimento dos 
alunos com deficiência de toda região.

“Esses encontros deram uma pausa 
por causa da pandemia, mas o grupo se 

manteve presente de maneira online. 
Esse reencontro só reafirma o desejo 
de voltarmos a realizar os encontros 
presenciais no próximo ano”, explicou 
Aline Alves, diretora do Departamento 
de Educação Inclusiva de Rio Bonito.

O formato do encontro possibili-
tou aos municípios participantes, de 
conhecerem os projetos, programas e 
ações que o Departamento de Educa-
ção Inclusiva vem atuando em todos 
esses anos, como Programa PROAPE, 
que atende a alunos com dificuldade 
de aprendizagens, o SOS Inclusão, que 
auxilia os profissionais de educação a 

atuarem com os alunos e toda a do-
cumentação específica, os Cursos de 
Educação Inclusiva que são referências 
dentro e fora do estado do Rio de Ja-
neiro, entre outros.

O ponto alto do encontro foi a 
apresentação da proposta do Centro 
de Atendimento Especializado em 
Educação e Saúde – CAEES, centro 
de referência na região que atua com 
atendimento individual, especializado 
e diferenciado para cada tipo de neces-
sidade dos alunos da rede municipal de 
ensino de Rio Bonito, como também, 
para qualquer morador da cidade e re-

gião.
“O município de Rio Bonito é uma 

cidade que vem construindo um lega-
do muito bem estruturado na área da 
inclusão. Tudo o que foi mostrado no 
encontro é apenas uma porção do que 
é realizado pelos profissionais de edu-
cação”, disse Adalmir Cardoso, Secre-
tário de Educação de Rio Bonito.

O prefeito Leandro Peixe ressaltou 
a importância de manter o elo entre os 
municípios e o diálogo para que todo 
aluno tenha uma educação de quali-
dade e igualitária. “Esse encontro só 
reforça que trocar boas experiências 

em gestão educacional, nos eleva como 
pessoa e como profissional, tendo as-
sim, como alvo dar a melhor educação 
para nossos alunos”, enfatizou o prefei-
to.

Estiveram presentes no encon-
tro os representantes dos municípios 
de Saquarema, Maricá, Casimiro de 
Abreu, Araruama, Arraial do Cabo, 
Cachoeira de Macacu, São João da 
Barra, Tanguá, Itaboraí, Mesquita, 
Miguel Pereira, Rio das Ostras, Silva 
Jardim, Iguaba Grande, São Gonçalo, 
São Pedro da Aldeia, Búzios, Niterói e 
Cabo Frio.

Encontro Intermunicipal reúne gestores 
de Educação Inclusiva da região

participar do programa.

O Instituto
O Instituto Brasileiro de Mú-

sica e Educação é uma instituição 
sem fins lucrativos que existe desde 
2011, já o programa, foi criado em 
2017. De acordo com a coordenado-
ra executiva da instituição, Moana 
Martins, a missão do instituto é le-

var música através da educação para 
crianças.  

“A música é um espaço de oportu-
nidade que precisa ser dado a todas 
as crianças e jovens. A escola é uma 
janela de oportunidades, é o lugar 
de expandir a música, a arte, mas 
também de formação humana inte-
gral. Essa é a missão do instituto, a 
música é o nosso instrumento, mas a 

nossa missão é educacional, então a 
gente une as duas coisas, a música e 
a educação. A gente está muito feliz 
de ver nascer esse trabalho aqui em 
Tanguá”, disse Moana. 

Para o prefeito de Tanguá, Ro-
drigo Medeiros, a iniciativa repre-
senta um grande avanço na proposta 
de descobrir talentos e oferecer aos 
alunos da rede, novas experiências 

culturais. “Estou extremamente fe-
liz por essa conquista. Sempre foi 
um sonho poder dar essa oportuni-
dade para nossos alunos, e agora es-
tamos realizando isso. A partir des-
se projeto, nossas crianças poderão 
sonhar com um futuro maravilhoso. 
É preciso dar a elas uma chance de 
aprender algo novo, e a música será 
uma aliada nesse processo”, afirmou 
o prefeito.

Na visão do secretário de Edu-
cação de Tanguá, Luciano Lúcio, a 
chegada do programa se torna um 
grande aliado para introduzir o 
ensino musical nas escolas. “Nos-
so objetivo é atender a todas as 
unidades escolares e até mesmo as 
creches. Com isso, queremos sensi-
bilizar e cativar os estudantes, fazer 
com que tenham um interesse ainda 
maior no aprendizado e, por isso, o 
Programa Orquestra Nas Escolas é 
parte fundamental desse processo”, 
disse Luciano. 

A Orquestra ‘Sou 
+ Eu’ fez uma 
apresentação
em Tanguá,
para apresentar
o programa de 
música nas 
escolas

FOTO: DIVULGAÇÃO /  ORQUESTRA NAS ESCOLAS TANGUÁ 
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O município de Tanguá promo-
veu no último dia 17, o 3º Seminário 
de Turismo Rural com a intenção de 
capacitar os empreendimentos turísti-
cos e empresários locais com as ten-
dências do mercado atual, tudo isso 
com foco na geração de renda e em-
prego para os cidadãos. O encontro, 
que contou com a palestra do secre-
tário de Turismo de estado, Gustavo 
Tutuca, aconteceu no Espaço Cultural 
Ana Maria Gac, no Centro da cidade. 

O seminário teve ainda as pales-
tras ‘Hospitalidade: A Chave para o 
Recomeço’, ministrada pela direto-
ra de Gestão e Desenvolvimento da 
SETUR-RJ, Valéria Lima; e ‘O De-
safio do Turismo Rural’, com o chefe 
de gabinete da Secretaria Estadual de 
Agricultura, Nilo Sérgio Félix.

Segundo o secretário de Cultu-
ra e Turismo de Tanguá, Reginaldo 
Garcia, o objetivo foi “Dialogar com 
os empreendedores de turismo, falar 
do quanto eles são importantes para 
que o turismo se desenvolva não só 

em Tanguá, mas também na região. A 
capacitação é não só ouvir as deman-
das, mas também dizer o quanto é im-
portante a gente receber bem o nosso 
turista”, avaliou o secretário.

Público e privado 
Presente no seminário, o ex-pre-

feito de Tanguá e empresário do ramo 
de hospedagem há mais de 30 anos, 
Carlos Pereira também disse acreditar 
no turismo de forma regional. 

 “Saber que o Rodrigo (Medeiros, 
prefeito de Tanguá) está empenha-
do, promovendo esse encontro com 
os empreendedores, com aqueles que 
realmente fazem a política do turismo 
aqui na nossa região, é muito impor-
tante. Principalmente fortalecendo o 
poder privado, sem depender muito 
do poder público, mas sim, tendo o po-
der público como uma alavanca para 
que os governos passem, mas a polí-
tica pública privada permaneça”, disse 
Pereira.

Quem também lembrou a ne-
cessidade de parceria entre público e 
privado foi a presidente da Câmara de 
Tanguá, Aline Pereira. Ela conta que 

Empreendedores turísticos e representantes do governo 
do estado se reúnem no 3ª Seminário de Turismo Rural

Evento reuniu autoridades e 
empresários do setor. Com a
pandemia, o turismo rural teve
uma alavancada no último ano

um dos papéis do poder público no apoio 
ao turismo, deve ser proporcionar estra-
das com bom acesso aos locais turísticos, 
iluminação nas ruas, entre outros. Aline 
disse ainda que sugeriu a Prefeitura que 
disponibilize um espaço no site do órgão, 
onde a partir de um link o turista possa 
acessar todos os locais turísticos do mu-
nicípio. A intenção é que desta forma, os 

turistas se sintam mais seguros para con-
tratar os serviços desses empreendedores, 
como um hotel, por exemplo.  

Economia
Também pensando na recepção dos 

turistas, o prefeito Rodrigo Medeiros dis-
se que esse é um bom momento para se 
discutir diretrizes e capacitar os empreen-

Atletas do CTAV de Rio Bonito vencem 
Campeonato Mundial Amador de Kickboxing

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

O bom desempenho dos atle-
tas do Centro de Treinamento 
Árvore da Vida (CTAV), de Rio 
Bonito, nas competições que par-
ticipam, não é mais uma novida-
de, mas nesse fim de semana, eles 
representaram o nome da cidade 
em grande estilo. Leonardo Gou-
lart e Bernardo Santos foram 
campeões nas categorias k1 58kg 
e light sub-17/64kg, respectiva-
mente, no Campeonato Mundial 
Amador de Kickboxing. Já o atle-
ta Renato Aldo, que está invicto 
nas grandes competições, ganhou 
o Favela Kombat – evento profis-
sional de muay thai – na catego-
ria 58kg.

O Campeonato Mundial Ama-
dor de Kickboxing aconteceu em 
Itaboraí e o Favela Kombat foi 
realizado na Vila Militar, no Rio 
de Janeiro.

Mundial
“Foi uma luta relativamente 

fácil, pois eu e minha equipe tra-
balhamos muito para isso. Foram 
muitos treinos intensos e no mo-
mento da luta consegui ler, e me 
adaptar ao jogo do adversário”, 

disse o atleta Bernardo, de apenas 
15 anos.

Segundo o treinador da equipe, 
Tiago Bitesnik, o futuro de Ber-
nardo é muito promissor, já que 
vem lutando com atletas mais ve-
lhos, apesar da pouca idade, e hoje 
é considerado o melhor do mundo 

Renato Aldo, ao centro, lutador de muay thai, foi campeão no Favela Kombat

dedores. “Acredito que essa indústria que tem 
um poder transformador, de gerar emprego, 
de aquecer a economia, pode ser fundamental 
na reconstrução do estado do Rio de Janeiro. 
E acho que o nosso potencial; aqui, tão per-
tinho da capital, é muito grande nesse con-
texto”.  

O secretário de Turismo do estado, Gus-
tavo Tutuca, disse acreditar que a Indicação 
Geográfica - identificação de um produto ou 
serviço como originário de um local, região 
ou país, como por exemplo a cachaça de Para-
ty (RJ) ou o queijo canastra, de Minas Gerais, 
- da laranja, que Tanguá está às portas de re-
ceber, pode alavancar o turismo no município.  

“Essa indicação geográfica cria uma 
marca para a cidade, a marca de um produto 
importante que já tem essa identidade aqui. 
Hoje, os turistas procuram um turismo de 
experiência, novos destinos onde eles possam 
ter acesso a esse tipo de experiência diferen-
ciada. E quando você tem uma marca de um 
produto ligado a uma cidade, tenho certeza 
que isso faz um diferencial, então pode con-
tribuir muito dentro do trabalho de planeja-
mento que o município tem feito para poder 
consolidar como um dos principais destinos 
turísticos do estado”, analisou Tutuca. 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
em sua categoria. “No momento, 
ele é considerado, em um evento 
de grande porte amador, o melhor 
do mundo”.

Já Leonardo, que é um atleta 
mais velho e ficou dois anos para-
do nas disputas, voltou com força 
total. De acordo com Tiago, após 
vencer esse mundial, Leonardo foi 
convidado para lutar contra um 
atleta argentino, promovido pela 
Confederação Brasileira de Artes 
Marciais e pela União Mundial 
de Kickboxing. “Essa vitória veio 
pra mostrar que (Leonardo) está 
de volta e que vai voltar para o 
circuito profissional em breve”, 
disse o treinador.

“Essa foi uma experiência dife-
rente devido ao fato de estar há 2 
anos sem subir no ring. Fora isso, 
foi tudo como planejado, treina-
mos muito e conseguimos alcan-
çar o objetivo”, contou Leonardo.

Favela Kombat
Uma das grandes promessas 

do CTAV é o jovem Renato Aldo, 
17 anos, que apesar da pouca ida-
de, já disputa competições profis-
sionais, como o Favela Kombat. 
Segundo Aldo, participar des-
se evento foi a realização de um 
sonho. “A luta foi boa. Graças a 
Deus conseguimos pensar em 
mais uma estratégia que se encai-
xou bem e conseguindo conectar 
bons golpes, controlei bem a luta 
pois sabia que a vitória estava nas 
minhas mãos. Tenho a melhor 
equipe, então o resultado não po-
deria ser diferente”.

Para seu treinador, Tiago, o 
futuro de Aldo pode ser ainda 
maior no ano que vem. “O Aldo 
continua invicto em eventos 
grandes, tá fazendo o nome dele 
nos maiores eventos do país. Te-
nho certeza que 2022 vai ser o 
ano da carreira do Aldo, ele vai 
estourar e a gente vai ter muito 
orgulho de ter o Aldo saindo de 
Rio Bonito”.

Casal é encontrado morto 
dentro de casa, em Silva Jardim

Um casal foi encontrado 
morto com marcas de tiros, 
dentro de casa, na noite desse 
domingo (21), no bairro Cida-
de Nova, em Silva Jardim, no 
interior do Rio. Segundo a Po-
lícia Militar, as vítimas foram 
a dona de casa Sueli Oliveira 
da Silva, de 53 anos, e o fun-
cionário público Gilvani Perei-
ra da Silva, de 61.

Ainda de acordo com a PM, 
o corpo do idoso estava de 
bruço, na porta do quarto do 
casal, enquanto o corpo da mu-
lher foi encontrado na cama. A 
PM informou que foi acionada, 
após moradores relatarem que 
um mau cheiro estaria saindo 
da casa, que estava com as lu-

zes acesas e a porta entreaber-
ta.

Ao chegarem ao imóvel, lo-
calizado na Rua São Marcos, 
os policiais conseguiram en-
trar na residência, com o apoio 
de uma pessoa da família das 
vítimas, e então encontraram 
os corpos. A perícia foi acio-
nada, e recolheu na residência, 
munições de revólver calibre 
38, deflagradas e intactas. Os 
corpos das vítimas foram le-
vados para o Instituto Médico 
Legal (IML) de Cabo Frio, na 
Região dos Lagos.O casal dei-
xa três filhas e quatro netos.

A INVESTIGAÇÃO
O caso foi registrado na 

120ª Delegacia Policial, que 
abriu um inquérito para apu-
rar as circunstâncias do crime. 
A delegada Janaina Peregrino, 
responsável pelo caso, afirma 
que a principal linha de inves-
tigação da Polícia Civil, até o 
momento, é de execução. Se-
gundo ela, o crime pode ter 
sido motivado por causa de li-
gações do casal com o tráfico 
de drogas. “A linha principal 
é essa! Mas pode surgir ou-
tra durante a investigação!”, 
acrescentou a delegada. Até o 
momento, nenhum suspeito foi 
preso.

A Polícia Civil pede a co-
laboração dos moradores da 
cidade com qualquer informa-

ção que possa ajudar nas inves-
tigações. As denúncias podem ser 
feitas por telefone, de forma anô-
nima, para o Disque Denúncia, 

através do telefone: (21) 2253-
1177, ou para a 120ª Delegacia 
Policial, em Silva Jardim, por 
meio do telefone: (22) 2668-1894.

A Polícia Civil pede para que a população ajude com informações sobre o caso

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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A Prefeitura de Mari-
cá recebeu nesta semana 
(22/11), dois representantes 
da agência de viagens alemã 
RuppertBrasil, que vieram 
ao município para conhecer 
a Rota Charles Darwin, tra-
jeto histórico do cientista 
inglês que passa por 48km 
de refúgios naturais entre 
Itaipuaçu e Jaconé. A agên-
cia pretende incluir a rota 
entre os destinos oferecidos 
aos turistas, ampliando in-
ternacionalmente o conhe-
cimento sobre as belezas de 
Maricá.

Os integrantes da co-
mitiva percorreram o tra-
jeto de bicicleta, iniciando 
o circuito nos Caminhos de 
Darwin, trilha que divide o 
loteamento Itaocaia Valley 
(no distrito de Itaipuaçu) 
e o bairro do Engenho do 
Mato (em Niterói). De lá, 
partiram para a histórica 
Fazenda Itaocaia, seguindo 
pelo Terminal Rodoviário 
de Itaipuaçu (conhecendo o 
ônibus Tarifa Zero e as bi-
cicletas compartilhadas gra-
tuitas), a orla revitalizada e 
a faixa litorânea da Restinga 
de Maricá (entre São José 
do Imbassaí e Barra de Ma-
ricá). Os destinos finais da 
visita foram a Gruta da Sa-
cristia, em Ponta Negra, e a 
Praia de Jaconé.

Responsável da prefeitu-
ra pela recepção aos visitan-
tes alemães, Evandro Sath-
ler reforçou a importância 
do encontro para levar o po-
tencial turístico da cidade a 
outros países, além de mos-
trar a relevância do turismo 
sobre bicicletas.

“O conceito dessa Rota é 
passar por toda orla marica-
ense. Começamos aqui em 

Maricá na rota do turismo alemão
A Rota Charles
Darwin pode
fazer parte dos 
destinos
oferecidos aos 
turistas alemães

 PM e BPRv realizam apreensões 
de drogas e prisões em RB

Agentes da Polícia Militar de 
Rio Bonito, e do Batalhão de Po-
lícia Rodoviária (BPRv), de Boa 
Esperança, realizaram várias 
operações, com apreensões de 
drogas e prisões. 

BPRv
As prisões e apreensões co-

meçaram no último dia 14, quan-
do homens do BPRv apreende-
ram 63 tiras de maconha e um 
rádio transmissor. Segundo os 
policiais, a droga estava dentro 
de uma mochila com o passagei-
ro de uma moto, que conseguiu 
fugir dos agentes.

Os ocupantes da motocicleta 
levantaram suspeita dos policiais 
quando estavam circulando pela 
RJ-124 (ViaLagos). Quando per-
ceberam a aproximação da viatu-
ra, fugiram, mas deixaram para 
trás uma mochila com as 63 tiras 
de maconha, e ainda um rádio 
transmissor. 

Cinco dias depois, no último 
dia 19, um homem com um man-
dado prisão por roubo de carga 
foi capturado pelos policiais. Mo-
rador do Jardim América, no Rio, 
o acusado era o único passagei-
ro de uma van Sprinter, que foi 
parada pelos policiais que faziam 
o patrulhamento na ViaLagos. 
Após uma revista no veículo, 
foi encontrada no quebra sol do 
lado do motorista uma pistola 

Um dos agentes da 
Guarda Municipal de 
Maricá recebeu uma con-
decoração da Assembleia 
Legislativa do Estado 
de São Paulo. O guar-
da Diego Rodrigues de 
Oliveira, de 39 anos, foi 
premiado com a Medalha 
de Patrulhamento Tático 
em razão das práticas de 
abordagem humanizada 
realizadas na cidade.

Segundo Oliveira, a 
indicação foi feita após o 
relato de um amigo que 
atua na Polícia Militar 
daquele estado sobre as 
técnicas aprendidas du-
rante o curso do Grupa-
mento Tático Operacional 
(GTO), ministrado pela 
GM de Maricá e que é re-
ferência para corporações 
de municípios próximos.

“Procuramos acalmar a 
pessoa e realizar a aborda-
gem de maneira tranqui-
la”, explicou o guarda, que 
fez questão de estender 
sua honraria a toda a cor-
poração. “O prêmio que 
recebi só veio pela atua-

ção geral da nossa Guarda 
Municipal”, acrescentou 
Oliveira.

Para o comandante 
da GM, Jean Medeiros, a 
condecoração mostra que 
Maricá tem a capacidade 
de servir de exemplo de 
boas práticas de seguran-
ça, em razão da capacita-
ção permanente que os 
agentes recebem.

“Uma boa parte da po-
pulação de Maricá não 
conhece as atribuições 
da Guarda Municipal e 
também não sabe que re-
alizamos ações contínuas 
de capacitação de nossos 
agentes. É uma preocupa-
ção que temos sempre, de 
ter um serviço mais quali-
ficado a cada dia”, afirmou 
o comandante.

Além do GM Diego 
Oliveira, outros dois co-
legas de Niterói e do Rio 
também foram contempla-
dos por indicação da depu-
tada local Letícia Aguiar. 
A solenidade ocorreu no 
último dia 22/11 na capi-
tal paulista..

Guarda Municipal 
de Maricá é 
homenageado 
em São Paulo

O GM Diego Oliveira recebendo a condecoração em São Paulo

Itaocaia Valley e vamos em 
direção à orla de Itaipuaçu, 
seguindo pela Restinga até 
a Barra de Maricá, conti-
nuando pelo litoral até Ja-
coné. Maricá tem uma das 
partes mais bonitas da rota 
pela qual Charles Darwin 
passou e estamos saindo na 
frente por investir no ciclo-
turismo, atraindo potencial 
turístico nacional e agora 
internacional”, pontuou.

Os representantes da 
RuppertBrasil participa-
ram do passeio ciclístico 
por Maricá e ficaram sur-
presos com a estrutura da 
cidade. Um deles foi o di-
retor administrativo da 
agência de viagens, Dieter 
Ruppert, que destacou a 
amplitude de belezas na-
turais observadas e a im-
portância de destinos como 
esse na América do Sul.

“Eu me surpreendi com 
a cidade de Maricá e tudo 
que ela tem a oferecer. A 
Rota de Darwin é incrí-
vel, passando por diversas 
belezas naturais. Fiquei 
impressionado ao ver os 
ônibus gratuitos durante o 

trajeto. Levarei para a Ale-
manha todas essas experi-
ências e esperamos trazer 
mais pessoas para conhecer 
a riqueza natural de Mari-
cá, principalmente após a 
Conferência de Glasgow, 
que ajudou a promover o 
ecoturismo”, afirmou.

Erika Ruppert, também 
integrante da agência, ga-
rantiu que Maricá é um 
destino diferenciado aos 
alemães e ajuda a integrar 
essa população ao meio 
ambiente.

“Gostei muito de estar 
em meio à Mata Atlântica. 
Por conta do clima, a natu-
reza com a qual tive con-
tato em Maricá é oposta à 
existente na Alemanha e 
vamos apresentar a cidade 
aos nossos amigos e clien-
tes. Nessa experiência, 
pudemos ter contato com 
paisagens lindas e uma at-
mosfera que sempre faz 
você se sentir bem-vindo, o 
que é ótimo”, acrescentou.

Projeto de lei munici-
pal apoiará o cicloturis-
mo

Em breve, entrará em 
votação na Câmara Muni-
cipal de Maricá o Projeto 
de Lei nº 181/2021, com o 
objetivo de instituir o Sis-
tema Municipal de Ciclo-
mobilidade, incluindo a Ci-
clorrota Charles Darwin. 
A proposta é de autoria da 
vereadora Andrea Cunha 
e abrange também outros 
destinos históricos e turís-
ticos da cidade.

Rota Charles Darwin

A Rota Charles Da-
rwin conecta paisagens 
dos municípios de Maricá 
e Niterói, em um trecho de 
aproximadamente 70 km. 
O percurso refaz parte do 
caminho feito pelo natura-
lista britânico Charles Da-
rwin em sua passagem pelo 
Brasil no século XIX, inte-
grando belezas naturais di-
versificadas. Por toda a sua 
extensão, a Rota abrange 
trechos urbanos e impor-
tantes pontos turísticos do 
Parque Estadual da Serra 
da Tiririca (PESET), além 
da vegetação de restinga.

Glock calibre 380, com dois 
carregadores e 26 munições 
intactas.

Polícia Militar
Já os policiais milita-

res da 3ª Cia de Rio Bonito 
prenderam, no último dia 21, 
um homem de 33 anos, acu-
sado de estar traficando no 
Morro do Careca, na Praça 
Cruzeiro. Com ele, segundo 
os policiais, haviam 74 pa-
pelotes de cocaína e mais 6 
tabletes de maconha, além de 
R$100,00. O homem já ha-

via sido preso em 2013 pelo 
mesmo crime.

A prisão aconteceu de-
pois que os policiais teriam 
recebido a informação da 
ação do acusado, e que ele 
estaria guardando as drogas 
em um relógio de energia 
desativado. Ao verificarem 
a veracidade da denúncia e 
depois de encontrarem as 
drogas, o acusado teria con-
fessado o crime. 

Dias depois, no último 
dia 24, a PM apreendeu 

um adolescente de 16 anos 
acusado de estar vendendo 
drogas na comunidade do 
Rato Molhado. Segundo os 
policiais, o jovem teria indi-
cado o local em que estavam 
escondidas as 30 cápsulas de 
cocaína que estaria venden-
do, próximo a uma quadra 
poliesportiva do bairro. 

Para fazer denúncias à 
Polícia Militar, ligue para 
o telefone (21) 3634-8944; 
já para o BPRv, o telefone é 
(21) 2747-8329.

Polícia Militar apreendeu drogas e prendeu acusado de tráfi co no Morro do Careca

ATOS LEGAIS
CONCESSÃO DE LICENÇA

PEDROC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROCHAS LTDA ME, CNPJ/

CPF 00.688.017/0001-83 recebeu da Secretaria Municipal de Meio Am-

biente, a LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO N.º MA052,  para 

operar a atividade de aparelhamento de mármore, ardósia, granito e pe-

dras em chapas e placa inclusive cantoneiras, pedras para tanques, pias, 

etc,  localizada na  Rodovia RJ- 124, KM 01, n.º 86 – Boqueirão – Rio 

Bonito – RJ.  (Processo Municipal n° 5285/2019).

CONCESSÃO DE LICENÇA
REVIZZA COMÉRCIO,SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EM GERAL, 

CNPJ/CPF 39,454.559/0001-27 recebeu da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO Nº 053  para operar 

a atividade de reparação e manutenção mecânica e elétrica de veículos 

automotores na  Rua  Ramira Schueller, s/nº Lote 07- Quadra 2 – Galpão 

– Praça Cruzeiro – Rio Bonito – RJ.  (Processo Municipal n° 5193/2020)

ERRATA: JORNAL FOLHA DA TERRA
A edição quinzenal anterior, com data do dia 16 a 29 de novembro, saiu 

com a numeração errada. Onde se lê edição 1016, leia-se edição 1017. 

Na mesma edição, a matéria “Justiça autoriza que fi lha de Renné Senna 

receba metade da herança”, foi publicada na capa com a indicação de 

que poderia ser lida na página 5, mas na verdade estava na página 3.
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A Prefeitura de Saquarema, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Esporte, Lazer e Turismo, inaugu-
rou no último dia 20, o Centro de 
Treinamento de Surf  Léo Neves, 
em Itaúna. A cerimônia foi realiza-
da em meio à homenagens e alegria 
por parte dos presentes.

Batizado em homenagem ao sur-
fista profissional Léo Neves (1979-
2019), que escolheu Saquarema para 
viver, e dedicado a atender gratuita-
mente atletas iniciantes, semipro-
fissionais e profissionais com idade 
entre 10 e 20 anos, o CT tem por 
finalidade valorizar o talento dos jo-
vens surfistas locais, possibilitando 
acesso a treinamento especializado 
capaz de desenvolver suas poten-
cialidades. O espaço vai colocar Sa-
quarema em referência mundial na 
formação de talentos do esporte.

Trata-se de um dos principais 
equipamentos de desenvolvimen-
to esportivo da região. Espaço de 
aprendizado, treinamento e visita-
ção, projetado com acesso para por-
tadores de deficiências e construído 
seguindo padrões arquitetônicos 
que respeitam o meio ambiente. O 
Centro conta com academia, salas 
de juízes, reunião, vídeo, informáti-
ca, multiuso, além de recepção, área 
de alimentação, vestiários, consultó-
rio para avaliação médica e adminis-

Prefeitura inaugura Centro de 
Treinamento de Surf em Saquarema

tração. O imóvel também abriga o 
Museu do Surf, dedicado ao resgate 
e à preservação da memória de Sa-
quarema relacionada a esta ativida-
de esportiva.

Cumprindo também relevante 
função social, o Centro de Treina-
mento de Surf  Leo Neves ofertará 
vagas para alunos em vulnerabili-
dade que receberão, além dos trei-
namentos específicos, alimentação, 
aulas de inglês, acompanhamento 
clínico, fisioterápico, psicológico, 
nutricional e assistência social.

“Sei que meu filho está feliz ven-
do o seu nome eternizado nesta bela 
obra, que mudará a vida de muitas 
crianças e jovens de Saquarema”, 
afirmou Ângela Neves, mãe de Léo 
Neves, durante a inauguração.

“Saquarema já teve diversos 
campeões regionais, estaduais na-
cionais e mundiais. Outros vários 
competindo simultaneamente em 
torneios importantes. Com este 
Centro de Treinamento, podere-
mos lapidar outras joias do surf  
para levar o nome de Saquarema 

para o mundo!”, vibrou Rafael Cas-
tro, secretário de Esporte, Lazer e 
Turismo.

“Este CT terá uma grande im-
portância social e educacional. 
Muito mais que atletas, estaremos 
formando e capacitando cidadãos, 
assim como o Léo imaginava. Este 
centro é da população e oferecere-
mos várias ferramentas para que 
novos campeões surjam aqui em 
Saquarema”, completou a Prefeita 
Manoela Peres.

Homenagem ao Léo

Durante a cerimônia, diversos 
atletas puderam homenagear o Léo 
Neves. Membros da WSL também 
discursaram e enalteceram o surfis-
ta que ele foi. Vitorioso, engajado, 
determinado… estes são alguns 
adjetivos que podem descrever Le-
onardo Neves.

Carioca de nascimento, Léo Ne-
ves amava Saquarema. Atuou pro-
fissionalmente desde 1998, consa-
grando-se bicampeão do SuperSurf  
(campeonato nacional brasileiro) 
nos anos de 2002 e 2003.

Em 2006 teve seu melhor ano 
na carreira internacional, conquis-
tando o 14º lugar no World Men’s 
Qualifying Series (WQS), o que 
lhe garantiu uma vaga para a elite 
do surfe, o WCT, na temporada de 
2007.

Bicampeão brasileiro e tricam-
peão carioca, Leo Neves ainda tra-
balhava com o esporte, mas sem 
apoio, ele não focou mais em compe-
tição, mas em passar sua experiên-
cia para a nova geração de surfistas 
de Saquarema.

Em 2019, Léo Neves nos deixou. 
Mas seu legado permanece vivo na 
história de Saquarema e de todo o 
mundo do surf.

Novo Centro de Treinamento de Surf foi inaugurado em Itaúna, a capital nacional do esporte

Proerd forma alunos da 
rede municipal em Itaboraí

O Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas (Proerd) formou, 
na manhã desta sexta-feira (26/11), 22 
alunos do 5º ano da Escola Municipa-
lizada José Leandro, em Pachecos. O 
projeto é uma parceria da Polícia Mi-
litar do Rio de Janeiro (PMERJ) com 
a Secretaria Municipal de Educação 
(Semed) e contou com a presença dos 
formandos, professores e pais.

Representando a Semed, assessora 
do Programa Saúde na Escola, Ana 
Reboredo destacou o trabalho e a de-
dicação dos policiais militares. “Todos 
estamos emocionados com esse mo-
mento mágico, o projeto Proerd traz 
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resultados incríveis para nossos alunos. 
Os ensinamentos que eles fornecem 
dos policiais são levados para vida intei-
ra. Eles aprendem a lidar com as adver-
sidades da vida ”, disse Ana.

O coordenador do Proerd da área 
do 4º CPA, o subtenente Walker fa-
lou dos pilares do projeto e como uma 
parceria com a escola e famílias são 
fundamentais. “O sargento Charles fez 
um trabalho de excelência nessa esco-
la. Os pilares do Proerd são: a escola, 
a PMERJ e as famílias. Isolados, esses 
atores não conseguem vencer a bata-
lha contra as drogas, mas podemos dar 
muitos frutos. O projeto mostra que 

sempre temos opções, por isso devemos 
escolher o lado certo. Nosso orgulho é 
encontrar ex-alunos dizendo que levam 
para vida inteira o que aprenderam nes-
sas aulas ”, disse o policial militar.

Entre as atividades desenvolvidas 
com os estudantes ao longo do semes-
tre, uma tarefa principal foi a redação 
e o aluno que teve o maior destaque 
destaque, medalha e prêmio. Todos os 
demais alunos que participaram rece-
beram um certificado de participação e 
um kit escolar.

O aluno Cristian da Fonseca, 11 
anos, da Escola Municipalizada José 
Leandro, em Pachecos, teve a sua re-

dação escolhida e emocionou a todos ao 
ler o texto que escreveu. “Com o Proerd 
aprendi coisas importantes para a vida 
toda. Aprendi que amigos de verdade 
não são drogas e que devemos nos afas-
tar desses. Esse programa me ensinou 
que temos que ter conciência dos nos-
sos atos e suas consequências ”, contou 
Lucas.

A Estiveram apresenta no evento a 
assessora do Programa Saúde na Es-

cola da Semed, Ana Reboredo; o coor-
denador do Proerd da área do 4º CPA, 
subtenente Walker; o instrutor do 
Proerd na escola, sargento Charles; a 
subcomandante da Guarda Municipal, 
Carla Araújo; uma diretora da unidade 
escolar, Rosemere Rodrigues e repre-
sentantes da Secretaria Municipal de 
Segurança. A Banda da Guarda Munici-
pal ficou responsável pela parte musical 
do evento.

Cursos do Proerd ajudam a conscientizar os alunos contra o uso de drogas
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Nosso compromisso é com a educação

Há 68 anos, o Colégio Cenecista 
Monsenhor Antonio de Souza Gens 
cumpre com excelência a proposta e o 
compromisso com a educação cenecis-
ta, pois possibilita  aos alunos a vivên-
cia da aprendizagem por meio de situ-
ações lúdicas, e conta com dedicados 
profissionais e promove  a articulação 
no  ambiente escolar.  

Empenhado na busca pelas melho-
res e mais completas propostas educa-
cionais, o colégio oferece um ensino de 
qualidade desde a creche até o Ensino 
Médio. Essas propostas proporcionam 
o desenvolvimento humano e cultural, 
as habilidades interpessoais, a psico-
motricidade e as atividades desporti-
vas, que propiciam  à criança o desen-
volvimento necessário em cada etapa 
da sua vida escolar. 

O Ensino Fundamental I, por 
exemplo, é um período de transição 
que requer atenção especial para que 
haja equilíbrio entre as mudanças in-
troduzidas, o que garante a integra-
ção e a continuidade dos processos de 
aprendizagem. Nessa etapa, os  alunos 
recebem os ensinamentos, o preparo 
e o  acompanhamento gradual do seu 
processo de ensino aprendizagem, por 
isso os  avanços e conquistas  tornam-
-se  recorrentes entre todos os cene-

cistas. 
E, para receber os alunos  

em 2022, a CNEC está inician-
do um processo de manutenção 
e revitalização dos  espaços es-
colares, investindo  no Sistema 
de Ensino CNEC,  atualizando  
seus materiais didáticos e suas 
plataformas digitais. Além disso, 
está  elaborando um plano para 
a formação constante dos seus 
professores, coordenadores, di-
retores, assim como o programa 
do Novo Ensino Médio.

O preparo do estudante so-
mado à  grande dedicação dos 

profissionais do colégio geram  
o êxito das aprovações dos  estu-
dantes em várias universidades, 
o que  é motivo de grande orgu-
lho, pois  cada aluno que esteve 
conosco  é dono de grandes con-
quistas hoje.

Assim, milhares de alunos 
fazem parte da  história do co-
légio ano após ano, construindo 
a educação com excelência que 
o  sistema de ensino CNEC pro-
põe.

O Colégio Cenecista Mon-
senhor Antonio de Souza Gens 
renova parceria para 2022 com a 

CDL e a Prefeitura de Tanguá, 
oferecendo 20% de desconto.

Estamos com matrículas 
abertas.  Venha ser um alu-
no cenecista e garanta já a sua 
vaga em uma rede com mais de 
78 anos de tradição no merca-
do educacional brasileiro. Sai-
ba mais em https://colegios.
cnec.br/gens, pelo telefone (21) 
2734-0222 ou venha conhecer  
a unidade na Av. Sete de Maio, 
383,  no centro de Rio Bonito. 
Colégio Cenecista Monsenhor 
Antônio de Souza Gens, seu fu-
turo começa aqui! 

Há quase
sete décadas,
o Colégio
Cenecista
Monsenhor 
Gens, 
é referência
em educação
de qualidade
na região

DE 30/11 A 15/12 DE 2021

Corrida e Caminhada 
UFF reúne cerca de mil 
pessoas em Tanguá

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

O tradicional circuito de 
Corrida e Caminhada UFF, que 
acontece em várias cidades da re-
gião, foi promovida em Tanguá 
no último sábado (20) pela pri-
meira vez. Cerca de mil pessoas 
se inscreveram para participar 
dessa primeira etapa, de 9km de 
corrida e 3km de caminhada.

Para a presidente da Câmara 

de Vereadores de Tanguá, Aline 
Pereira, um dos pontos altos do 
evento foi a participação do pú-
blico que assistia a corrida. “Foi 
maravilhoso. Tivemos a opor-
tunidade de caminhar e vimos 
que a cidade ficou feliz. Muitas 
pessoas foram para os portões 
de suas casas e acenaram para os 
participantes, demonstrando que 
estavam aprovando o evento”.

De acordo com o prefeito de 
Tanguá, Rodrigo Medeiros, esse 

O Colégio Cenecista Monsenhor Gens trabalha por propostas educacionais 
que visam ao desenvolvimento e à excelência do futuro educacional dos alunos
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é um evento que “valoriza a 
vida através do esporte. O 
evento estimula as pessoas a 
saírem de casa, mexerem com 
seu corpo, cuidando da sua 

saúde. O povo de Tanguá re-
cebeu com muito carinho os 
corredores e visitantes que 
estiveram na cidade, estão de 
parabéns”, disse o prefeito.

Premiação
dos atletas
aconteceu
no Centro
da cidade 
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