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COLUNIstas

Todos nós, fi lhos e fi lhas de Deus, precisamos da 
Graça do Natal! Essa Graça é Graça de Natalidade, do 
Novo Nascimento no Amor...

Em uma conversa amigável com Nicodemos, um 
coetâneo de Jesus, este lhe disse: “É necessário nascer 
de novo” (Jo 3, 7). O Natal existe para isso!

C.S. Lewis afi rmou que “Ele será infi nitamente mi-
sericordioso com nossos fracassos repetidos”. Mesmo 
se você estiver desanimado ou cansado, você pode 
nascer de novo no Natal! Olhe para Ele! Fale com Ele! 
Foque Nele! Busque só a Ele! Nasça com Ele!

Um santo ortodoxo de nome Niolau Velimirovic 
também nos motiva em seu pensamento ao dizer que 
“Quando você perder a fé em sua família e amigos, e se 
sentir sozinho neste vasto mundo, ou estiver cansado 
de sua longa e solitária jornada, lembre-se de Deus, e 
Ele será para você um sustentáculo para suas mãos e 
pés pesados e cansados”. 

Todos nós precisamos deste Natal! Todos nós pre-
cisamos renascer neste Natal! É de graça, gratuita-
mente! E não tem nada a ver com comidas, presentes 
e luzes. É Dom gratuito! É Vida oferecida! É Caminho 
seguro! É Consolo garantido!

O Natal precisa ser momento único de Encontro 
pessoal e intransferível com O Emanuel. Em Belém, 
Ele veio para nós, e Ele continua visitando o mundo 
por mim e por você. Ele nos deseja como ninguém 
porque nos ama como ninguém jamais nos amou e po-
derá no amar! O Natal seja um Encontro de Amor! Um 
Encontro de Ternura e Proximidade, Deus Conosco e 
todos nós com Ele!

Não é preciso prometer nada. Não se barganha com 
um Deus que é Onipotente e não precisa de nada. Nós 
precisamos apenas de abertura de coração para rece-
bermos novamente a Graça do Menino Deus! Não será 
preciso ir à Belém. Ele virá até você, virá a mim, virá 
até cada um de nós. Entende?

Como não lembrar as palavras de Paulo à Tito? 
“Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nos-
so Salvador, e o seu amor pela humanidade, Ele nos 
salvou, não por causa dos atos de justiça que tivésse-
mos praticado, mas por sua misericórdia, mediante o 
banho da regeneração e renovação do Espírito Santo” 
(Tito 3, 4-5).

Ele nasceu para que estivéssemos aptos ao nosso 
nascimento no Espírito. Eis a Graça sempre antiga 
e sempre nova, sempre renovada e se renovando em 
cada Natal e para este Natal!

Desejo a você um Feliz Nascimento!

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

Experimentar a Graça 
do Natal

FIQUE POR DENTRO

ROGER FURLAN          
O Blog Jornal Cultura Viva conver-

sou com o apresentador Roger Furlan, 
39 anos, residente em São Paulo, no dia 
20 de novembro e comentou sobre a 
forma de como conduz sua profi ssão. 
“Comecei trabalhando como fi guran-
te em comerciais no começo dos anos 
2000. Minha primeira experiência como 
apresentador foi no canal UHF, do Gru-
po CBS de Combinação, onde apresen-
tava videoclipes”, contou.

VENDAS            
Mas, a veia artística do Furlan prova 

que seu talento se inclina mais para o se-
tor de vendas. “Comecei no maior canal 
de vendas que o país já teve, o extinto 
Shop Tour. Foi inesquecível trabalhar e 
aprender com tantas feras! Apresentei, 
também, programas ao vivo de interati-
vidade pela TV Bandeirantes (BandSat). 
e também passei por todos os canais de 
venda de São Paulo, como Gazeta Sho-
pping, TV Mais e, atualmente, no Canal 
Mega TV”, relatou.

FORMAÇÃO
Ele é formado em Rádio-TV, Locutor 

e Mestre de Cerimônias. “O que mais 
me atraiu a entrar no ramo foi sempre 
ser cara de pau, falante e um bom ven-
dedor, modéstia parte”, disse sorrindo.

APUROS   
Com aproximadamente 16 anos de 

carreira, Furlan já passou por alguns 

apuros durante as gravações. “Apuros 
tem quase todos os dias nas gravações. 
O ideal é não pirar e, se precisar, regra-
vamos tudo de novo. Nervosismo para 
quem está à frente das câmeras só der-
ruba”, orientou.

‘SAIA JUSTA’
Naturalmente, o artista já passou 

por alguma “saia justa” durante uma 
transmissão. “Amo o Ao Vivo, mas, por 
muitas vezes, aconteceu de passar apu-
ros sim. Como sempre fui cara de pau 
levava os programas, ao vivo, com bom 
humor sem dar ênfase para o problema 
que está rolando. Geralmente, quem 
está assistindo nem percebe que algo 
está errado”, enfatizou.

PLANOS      
E sobre os planos para o Novo 

Ano, Furlan estabeleceu suas metas 
e falou sobre o fato de apresentar 
(sozinho) um programa na TV. “O 
ano de 2022 será da retomada no 
business. Além de apresentador, es-
tou empenhado com a minha pro-
dutora de vídeos RFilms, onde nos-
so foco é a produção de conteúdos 
para redes sociais. Programa meu? 
Boa ideia, hein? Quem sabe pinte 
algo por aí? Mas, é segredo, hein? 
(risos) 

ARTISTAS      
O apresentador também está 

nas redes sociais. “Meu foco prin-
cipal é meu Instagram @rogerfur-
lanapresentador. Me siga lá, lá Bra-
sil!”, convidou. 

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

QUEM INDICA O QUÊ

QUEM? Roger Furlan.

OCUPAÇÃO: Apresentador de TV.  

INDICA O QUÊ? Não vou indicar apenas 

um livro em especial não, mas, sim, um baita 

escritor que, só em 2021, li quase tudo dele, 

o genial Professor Clóvis de Barros Filho.

SUA OPINIÃO: Vale a pena ver tudo o 

que tem sobre ele nas redes. Ache, no You-

Tube, o Canal da Revista Inspire-c, e surpre-

enda-se.

Padre Ortodoxo
Eduardo Braga

Palavras de 
Avivamento

Pa
Ed

Câmara Municipal deTanguá
Portaria: 0106/2021

Dispõe sobre o horário de expediente durante o recesso 

parlamentar da Câmara Municipal de Tanguá –RJ.

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MU-

NICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições que lhe são 

conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal,

CONSIDERANDO o período constitucional de Recesso 

Parlamentar e, atendendo o princípio da economicidade.

CONSIDERANDO a diminuição do número de atendimento 

à população e conseqüente redução dos trabalhos legislati-

vos.

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar o horário de expediente da Câmara Munici-

pal de Tanguá, passando a atender durante meio período, das 

09h às 13h, do dia 20/12/2021 a 11/02/2022. 

Art. 2º - A mudança do horário de expediente deve-se ao 

fato que neste período a Câmara Municipal de Tanguá estará 

em recesso parlamentar.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-

cação.

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

Tanguá, 14 de dezembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

CONCESSÃO DE LICENÇA

INDUSTRIA DE CARROCERIAS BUGRE LTDA, CNPJ/CPF 

34.058.701/0001-01 recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

a LICENÇA DE   OPERAÇÃO – MA 042 para operar a atividade de fa-

bricação e comercialização de automóveis em fi bra de vidro tipo bugre 

e também caminhonetas, cabines, carrocerias e utilitários e serviços de 

manutenção e reparação de automóveis na Rodovia RJ 124 km2 - Rio 

Bonito,203 – Três Coqueiros – Rio Bonito – RJ.  (Processo Municipal n° 

7127/2013)

ATOS LEGAIS

Associação Musical e Dramática Honório Coelho
Fundada em 04/12/1955 – CNPJ. 39.492.947/0001-00

Rua: Sansão Pedro Davi - nº 29 - Centro – CEP: 28.820-000 - Silva Jardim / RJ. 

Considerada de Utilidade Pública Municipal – Lei 1.085 de 21 de setembro de 1995.

EDITAL 01/2021

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Conforme deliberado em reunião ordinária do dia 05/12/2021, o Sr. Pre-

sidente da AMDHC – Moisés Rezende de Souza, em conformidade com os 

Estatutos da AMDHC vem por meio deste convocar Assembléia Geral Ordi-

nária a ocorrer no dia 05/01/2022 às 19:00h, em sua sede, em primeira con-

vocação; e no dia 05/01/2022 ás 19:15h, em sua sede; em segunda e última 

convocação, de acordo com os Estatutos em seus artigos: a) 16°, parágrafos 

primeiro e segundo ; b) 17° - I; c) 19°; com a seguintes pautas:

1 – Prestação de contas do ano de 2021.

2 – Apresentação do relatório de atividades do ano de 2021.

3 – Eleição e posse da Diretoria Executiva para o biênio de 2022/2023.

4 – Eleição e posse do Conselho Fiscal para o biênio de 2022/2023.

5 – Apreciação e aprovação de sócio Benemérito

6 – Assuntos gerais.

Silva Jardim, 12 de dezembro de 2021

Moisés Rezende de Souza

Presidente

ATOS LEGAIS
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CIDADES

Guarda Municipal de Rio Bonito ganha Estatuto, 
Plano de Carreira e autorização para porte de arma

Já está em vigor o Estatuto e 
o Plano de Carreira da Guarda 
Civil Municipal de Rio Bonito. 
A lei foi publicada no último dia 
15, no Diário Oficial da Prefei-
tura. Foram regulamentadas as 
disposições gerais, o regime fun-
cional e de trabalho, o ingresso 
e nomeação na carreira por meio 
de concurso público, a estabili-
dade após três anos de efetivo 
exercício, mediante avaliação de 
desempenho, assim como os di-
reitos e vantagens da categoria. 
Além disso, os agentes, a partir 
de agora, tem autorização de 
possuírem o porte de arma de 
fogo.  

A partir de agora, além de 
uniformizada, a corporação agi-
rá armada, conforme previsto 
em lei, e subordinada à Secreta-
ria de Segurança e Ordem Públi-
ca, com a finalidade de garantir 
a proteção municipal preventiva, 
segurança dos órgãos munici-
pais, entidades, agentes, usuá-
rios, serviços e ao patrimônio do 
município.

Salários e categorias
Com a remuneração fixada 

inicialmente em R$ 1.650, a data 
base da categoria deverá ser es-
tabelecida através de decreto 
ainda a ser editado pelo Execu-
tivo. No entanto, questões como 
indenizações, gratificações, adi-
cionais, férias, auxílios e licenças 

O porte de arma de fogo está previsto no segundo artigo do Estatuto da Guarda Civil Municipal de Rio Bonito

estão delineadas no texto da 
lei. 

Os postos hierárquicos da 
Guarda foram definidos em duas 
classificações. A primeira, se re-
fere às atividades de execução e 
coordenação, com os seguintes 
níveis: GCM Estágio Probató-
rio; GCM 3ª Classe (15% sobre 
o vencimento base); GCM 2ª 
Classe (15% sobre o vencimen-
to base); GCM 1ª Classe (15% 
sobre o vencimento base), que 
atualmente concentra 88,2% do 
efetivo da corporação. 

Já a segunda, faz referência 
às atividades de comando, com 
os seguintes níveis: subinspetor; 
inspetor; (30% sobre o venci-
mento base); inspetor graduado 
(15% sobre o vencimento base); 
inspetor geral; e inspetor supe-
rior. 

A Lei também definiu o en-
quadramento da GCM. Quem 
ingressou na corporação nos 
anos de 1999 e 2000, o posto 
será de inspetor graduado, me-
diante 200 horas de curso de 
gestão ou pós-graduação.

Para os que entraram na 
GCM entre 2009 e 2011, o posto 
será de Guarda Civil Municipal 
de 1ª Classe. Quem ingressou 
em 2016, o posto é de Guarda 
Civil Municipal de 3ª Classe. E 
por fim, quem entrou em 2018, 
o posto é de Guarda Civil Mu-
nicipal. Os guardas pertencen-
tes às atividades de execução e 
coordenação serão enquadrados 
em seus postos mediante curso 
de habilitação de 100 horas.

Terão gratificações de 75% 
sobre o vencimento base os se-

guintes coordenadores: Ronda 
Escolar e Proteção à Criança; 
Ronda Ostensiva e Proteção So-
cial; Operações Especiais e Cho-
que; e Ambiental e Rural.

Dia a dia
Trabalhando como guarda mu-

nicipal de Rio Bonito há 14 anos, 
o diretor do Departamento de 
Trânsito da cidade, Daniel Vieira 
disse que se sentiu mais amparado 
com a aprovação do Estatuto e o 
Plano de Carreira da instituição. 
Sobre a questão do porte de arma, 
ele disse que em muitos momen-
tos os guardas correm riscos se-
melhantes aos de policiais quan-
do estão em ronda noturna, por 
exemplo.

“A gente (a Guarda) precisava 
entrar no enquadramento da Lei 
Federal 13.022. Isso é muito im-
portante porque a gente trabalha 
aqui quase como Polícia, entra-
mos em comunidades que são pra-
ticamente dominadas pelo tráfico 
e fazemos rondas noturnas sem 
arma. Imagina a gente passando 
por bandidos com armados com a 
viatura da Guarda? Precisávamos 
mesmo do amparo para trabalhar 
dentro da legalidade”, esclarece 
Vieira. 

A Lei Federal 13.022 de 2014 
permite aos integrantes dessas 
corporações utilizar arma de fogo 
quando em serviço, em cidades 
com mais de 50 mil habitantes.

O prefeito de Maricá, Fabiano 
Horta, participou no último dia 
13 da cerimônia de lançamento da 
Moeda Social Arariboia, de Nite-
rói, inspirada no sucesso da Moe-
da Mumbuca, de Maricá. Durante 
o evento, na Reserva Cultural, foi 
destacada a integração entre as 
políticas sociais de Maricá e Ni-
terói, um referencial na melhoria 
das condições de diversas famílias 
e no estímulo à economia de am-
bas as cidades, inspirando a cria-
ção de projetos similares em ou-
tros municípios do país.

Acompanhado do vice-prefei-
to Diego Zeidan, Fabiano Horta 
participou da entrega dos primei-
ros cartões Arariboia e reforçou, 
em seu discurso, o papel social da 
Moeda Mumbuca na transforma-
ção social de Maricá. Ele afirmou 
que a inspiração da Arariboia ga-
rante melhorias importantes na 
vida da população niteroiense.

“A moeda social Arariboia cor-

Gestão de Maricá com transferência 
de renda é adotada por Niterói

Os prefeitos Axel Grael e Fabiano Horta no lançamento da moeda social Arariboia
rige desigualdades e auxilia a po-
pulação de Niterói. O programa 
se inspira na construção da Mo-
eda Mumbuca em Maricá e, atra-
vés dele, irá transformar a vida 
das comunidades e fortalecer a 
economia local, empoderando a 
população. Maricá e Niterói têm 

uma troca permanente, cons-
truindo políticas que se comple-
mentam, e é uma felicidade ver 
que inspiramos um projeto que 
gerará renda, trabalho e uma vida 
digna, algo que a moeda social 
tem o poder de fazer”, pontuou.

Intercâmbio de experiências 

entre as cidades vizinhas
Na cerimônia, o prefeito de 

Niterói, Axel Grael, destacou a 
proximidade entre as políticas 
públicas adotadas em Niterói 
e Maricá, com a inspiração em 
iniciativas de referência como 
a Moeda Mumbuca, levando ao 
crescimento integrado das duas 
cidades.

“Niterói e Maricá são cidades 
irmãs que têm muitas coisas em 
comum. Olhamos as questões 
sociais de forma parecida, nos-
sas políticas públicas são com-
plementares e temos também 
uma relação de cooperação. A 
moeda Arariboia é muito inspi-
rada na experiência da Mumbu-
ca e temos certeza que teremos 
o mesmo sucesso do programa, 
com o crescimento de ambas as 
cidades. Dos dois municípios 
serão exemplos para todo o es-
tado, iniciativas que o Rio de 
Janeiro mais precisa nesse perí-

odo”, disse.

A Moeda Mumbuca
Os benefícios sociais de Ma-

ricá são pagos em Mumbucas 
desde 2013, garantindo que os 
valores circulem apenas no mu-
nicípio. Dentre essas iniciativas, 
está o Renda Básica da Cida-
dania (RBC), além do Progra-
ma de Amparo ao Trabalhador 
(PAT) e o Programa de Amparo 
ao Emprego (PAE) — idealiza-
dos para combater os efeitos da 
pandemia de Covid-19.

O RBC beneficia 42,5 mil 
pessoas (26% da população) que 
recebem por mês 170 mumbucas 
(R$ 170 reais) para utilizar nos 
10,6 mil estabelecimentos ca-
dastrados na cidade. Em outu-
bro de 2021, o modelo da Moeda 
Mumbuca foi a inspiração para 
o lançamento da Itajuru, a moe-
da social do município de Cabo 
Frio, na Região dos Lagos.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: INTERNET



FUNERÁRIA 
CEMITÉRIO 

JARDIM DAS ACÁCIAS
(21) 2734-9107

01: Marcelo Miranda Roza, 
falecido em 02.11.21, fi lho de Es-
mar da Roza Marins e Madalena 
Miranda, com 50 anos, deixou 3 
fi lhos.

02: Iran Rodrigues Lima de 
Souza, falecido em 03.11.21, fi lho 
de Virgilio Rodrigues de Souza e 
Cléa Rodrigues Lima de Souza, 
com 80 anos, deixou 4 fi lhos.

03: Albertina Maria de Al-
meida Resende, falecida em 
04.11.21, fi lha de João Niclorio 
Francisco de Almeida e Antonia 
Maria de Almeida, com 89 anos, 
deixou 10 fi lhos.

04: Victor Fabbreschi Ferreira, 
falecido e, 05.11.21, fi lho de An-
tera Fabio Fabbreschi, com 72 
anos, não deixou fi lhos.

05: Francisco da Costa Perei-
ra, falecido em 11.11.21, fi lho de 
Manoel Luiz Pereira Sobrinho e 
Berenice Cirene da Costa Pereira, 
com 67 anos, deixou 2 fi lhos.

06: Sirley Pontes dos Santos 
Moura, falecido em 13.11.21, fi -
lha de José Joaquim dos Santos 
e Othelina Pontes dos Santos, 
com 66 anos, deixou 2 fi lhos.

07: Matheus da Silva Costa, 
falecido em 14.11.21, fi lho de 

Marcelo Silva da Costa e Tatiana 
da Silva, com 22 anos, não dei-
xou fi lhos.

08: Maria Luiza da Concei-
ção Cid Loureiro, falecida em 
18.11.21, fi lha de José Vieira Vaz 
e Francisca Ferreira de Andrade, 
com 75 anos, deixou 1 fi lho.

09: Uberacy Nascimento, fa-
lecido em 18.11.21, fi lho de Eu-
genio Candido do Nascimento 
e Laudina Maria da Conceição, 
com 88 anos, deixou 2 fi lhos.

10: Duvilda Yule de Macedo, 
falecida em 21.11.21, fi lha de 
Adolfo Benedito Yule e Dalila 
Yule, com 87 anos, deixou 2 fi -
lhos.

11: Oliver Alves Giro, falecido 
em 24.11.21, fi lho de Adilson Ju-
nior Giro e Priscila de Souza, com 
1 ano de idade.

12: Maurício Augusto dos 
Santos, falecido em 25.11.21, 
fi lho de Barnabé Augusto dos 
Santos e de Julia Batista dos San-
tos, com 66 anos, deixou 3 fi lhos.

13: Marlina Nunes de Araú-
jo, falecida em 25.11.21, fi lha d 
e Alberto Araújo e Talita Nunes 
de Araújo, com 67 anos, deixou 
2 fi lhos.

14: Webber Guimarães de 
Araújo, falecido em 26.11.21, fi -
lho de Doir Avelino de Araújo e 
Nilza Guimarães de Araújo, com 

73 anos, deixou 2 fi lhos.

15: Adão Alves Cordeiro, fale-
cido em 27.11.21, fi lho de Valter 
Cordeiro Filho e Maria Helena 
Alves Cordeiro, com 54 anos, 
deixou 1 fi lho.

16 Oscar Luiz Pereira, faleci-
do em 30.11.21, fi lho de Oscar 
Teixeira Alves Filho e Maria Pe-
reira Alves, com 85 anos, deixou 
1 fi lha.

MEMORIAL VIVA
(21) 2734-1501

MARCELO MIRANDA ROZA: 
falecido no dia 02. Filho de Es-
mar da Roza Marins e Madalena 
Miranda. Com 50 anos. Morador 
da Serra do Sambê. Rio Bonito.

ADEMIR COUTINHO VENTU-
RELI: falecido no dia 03. Filho de 
José Ventureli e Maria Coutinho 
Ventureli. Com 74 anos. Morador 
da Praça Cruzeiro. Rio Bonito.

ESMILETA MONTEIRO DOS 
SANTOS: falecida no dia 03. Filha 
de Victor Belizario dos Santos e 
Joaquina Carolina do Nascimen-
to. Com 91 anos. Moradora de 
Nova Cidade. Rio Bonito.

IRAN RODRIGUES LIMA DE 
SOUZA: falecido no dia 03. Filho 
de Virgilio Rodrigues de Souza e 
Cléa Rodrigues Lima de Souza. 
Com 80 anos. Morador do Cen-
tro. Rio Bonito.

VICTOR FABBRESCHI FERREI-
RA: falecido no dia 05. Filho de 
Antera Fabio Fabbreschi. Com 
72 anos. Morador de Cidade 
Nova. Rio Bonito.

IGNÊZ FIGUEIREDO CORDEI-
RO CARNEIRO: falecida no dia 08. 
Filha de Antonio José Cordeiro 
Filho e Nilza Figueiredo E Cordei-
ro. Com 67 anos. Moradora do 
Centro. Rio Bonito.

EDMA MARIA PAIXÃO: faleci-
da no dia 09. Filha de Felix Corrêa 
da Paixão e Nair Vieira da Paixão. 
Com 78 anos. Moradora da Caixa 
D’Água. Rio Bonito.

JEHOVAH MACIEL DO AMA-
RAL: falecido no dia 09. Filho 
de Alberto Coelho do Amaral e 
Aurea Maciel do Amaral. Com 
83 anos. Morador do Centro. Rio 
Bonito.

AGRIPINA MARIA DA CON-
CEIÇÃO: falecida no dia 10. Filha 
de Joaquim José Ribeiro e Agri-
pina Maria da Conceição. Com 
93 anos. Moradora do Bosque 
Clube. Rio Bonito.

FRANCSICO DA COSTA PE-
REIRA: falecido no dia 11. Filho 
de Manoel Luiz Pereira Sobrino e 
Berenice Cirene da Costa Pereira. 
Com 67 anos. Morador da Caixa 
D’Água. Rio Bonito.

LUZIA MARINS: falecida no 
dia 14. Filha de Claudio Antonio 
de Marins e Alaide Soares de Ma-

rins. Com 72 anos. Moradora do 
Ipê. Rio Bonito.

OZAILTON ANTUNES PIRES: 
falecido no dia 14. Filho de Ozair 
Antunes Pires e Josete Figueire-
do Pires. Com 40 anos. Morador 
do Imbaú. Silva Jardim.

FRANCSICO BELISÁRIO DE 
SOUZA MOTA: falecido no dia 
15. Filho de Belisário Augusto de 
Souza Mota e Neuza Aguiar de 
Souza Mota. Com 76 anos. Mora-
dor do Centro. Rio Bonito.

ALICE MOTTA MAGALHÃES: 
falecida no dia 21. Filha de Be-
nevides Borges de Magalhães e 
Maria da Motta Magalhães. Com 
87 anos. Moradora de Rio Varzea. 
Itaboraí.

CLEUSA MARIA GONÇALVES: 
falecida no dia 21. Filha de Car-
los Gonçalves e Nazareth Ribeiro 
Gonçalves. Com 82 anos. Mora-
dora do Centro. Rio Bonito.

MARIA DAS GRAÇAS DIAS: 
falecida no dia 21. Filha de Jo-
aquim Henrique Dias e Eunice 
Maria de Oliveira. Com 62 anos. 
Moradora do Monteiro Lobato. 
Rio Bonito.

SEBASTIÃO GONÇALVES 
POSSIDÔNIO: falecido no dia 21. 
Filho de Manoel Gonçalves Pos-
sidônio e Gecilda Gonçalves de 
Oliveira. Com 70 anos. Morador 
do Sambê. Rio Bonito.

JUVENAL CARLOS VITOR BO-
ECHAT: falecido no dia 23. Filho 
de Jairo Boechat e Antonia Vitor. 
Com 64 anos. Morador do Green 
Valley. Rio Bonito.

OLIVER ALVES GIRO: falecido 
no dia 24. Filho de Adilson Junior 
Giro da Silva e Priscila de Souza 
Alves. Com 1 ano. Morador do 
Rio do Ouro. Rio Bonito.

ATINILHA FERREIRA CARDO-
SO: falecida no dia 25. Filha de 
Temistick José Nogueira e Maria-
na Ferreira Nunes. Com 99 anos. 
Moradora do Rio dos Índios. Rio 
Bonito.

ANTONIO RODRIGUES DA 
SILVA CASCAEZ: falecido no dia 
26. Filho de Manoel Cascaez e 
Nilcea Rodrigues da Silva Cas-
caez. Com 58 anos. Morador de 
Trindade. São Gonçalo.

MARIO BRAGA COELHO: fale-
cido no dia 27. Filho de Cezarino 
Braga Coelho e Domicia Pereira 
Coelho. Com 79 anos. Morador 
do Centro. Rio Bonito.

FABIANE FERREIRA CARDO-
ZO: falecida no dia 29. Filha de 
Renê Cardozo e Maria José Fer-
reira Cardozo. Com 55 anos. Mo-
radora do Centro. Rio Bonito.

ROSA VALERIOTE DE SOUZA: 
falecida no dia 30. Filha de Jose 
Valeriote e Florinda Tomasia da 
Silva. Com 83 anos. Moradora da 
Praça Cruzeiro. Rio Bonito.
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Cederj Rio Bonito forma primeiro aluno 
surdo do polo graduado em Pedagogia
No último sábado, 11 de dezem-

bro, aconteceu algo de muito especial 
na vida do Tarcísio Torres Soares, de 
39 anos. Ele apresentou o trabalho 
de conclusão de curso e se tornou o 
primeiro estudante surdo, matricula-
do no Polo Regional UAB/Cederj de 
Rio Bonito, a concluir a graduação. 
Ele estudou Pedagogia, ofertado pela 
UniRio, uma das sete instituições de 
ensino superior que compõem o Con-
sórcio Cederj, coordenado pela Fun-
dação Cecierj, vinculada da Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação. 

“Sinto-me muito orgulhoso de 
mostrar aos meus amigos e familia-
res que foi possível. Acho que, com a 
conclusão do curso, apresento para os 
surdos jovens, que ainda vão prestar 
vestibular, a possibilidade de fazer 
uma graduação”, destacou Tarcício, 
que é morador de Rio Bonito.

As palavras de Tarcísio soam com 
entusiasmo e são o testemunho de um 
aluno que superou algumas barreiras 
para alcançar os seus objetivos. No 
ensino fundamental, ele estudava em 
uma escola regular e disse que era 
muito difícil: “Eu não entendia nada”. 
Descobriu que a deficiência não seria 
impedimento para o seu desenvolvi-
mento intelectual quando foi alfabeti-
zado em libras, a língua de sinais. 

“Depois que aprendi parece que 

EDUCAÇÃO

as coisas faziam sentido, porque 
quando eu era criança só apren-
dia algumas coisas pelo visual. 
Eu tinha sempre que escrever 
nas provas ‘sou surdo’ para o 
professor entender o porquê da 
minha escrita sem concordân-
cia”, contou. No Polo Cederj, as 
provas de Tarcísio eram adap-
tadas e ele contava com apoio 
das tradutoras/intérpretes de 
Libras, Fernanda Crozoé, Fer-
nanda Lessa Flores Rodrigues 
e Ludmila Faria Franco, em 
uma parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação de Rio 
Bonito. 

“Tarcísio é um belo exem-
plo e que motiva muito aqueles 
que ainda colocam barreiras 
para realizar sonhos. Realmente 
o caminho não é fácil e precisa 
de muita dedicação! Mas com 
um estudo de qualidade como o 

do Cederj se torna muito mais 
perto de concretizar”, afirma o 
secretário de Ciência, Tecno-
logia e Inovação do estado, Dr. 
Serginho.

A vitória de Tarcísio junta-
-se a de outros alunos deficien-
tes que estudaram no Polo Ce-
derj de Rio Bonito, como Victor 
Uchôa e Elvis Filgueiras Ra-
mos, ambos cegos e formados 
nos cursos de Tecnologia em 
Sistemas de Computação (UFF) 
e em Licenciatura em Pedago-
gia (Unirio), respectivamente. 
“O Polo Regional UAB/Cederj 
de Rio Bonito preconiza o aco-
lhimento efetivamente huma-
nizado de todos os estudantes, 
considerando as suas trajetórias, 
como a do Tarcísio Torres Soa-
res, que é surdo, e está concluin-
do a licenciatura em Pedagogia”, 
disse o diretor da unidade, pro-

fessor Charlles da Fonseca Lucas.
Escolha pelo Cederj
A escolha pelo Cederj para 

fazer a sua graduação foi tomada 
devido à oportunidade de cursar a 
universidade a distância, gratuita, 
podendo conciliar os compromis-
sos acadêmicos com o trabalho. 
Tarcísio já está de olho no futuro e 
disse que deseja passar em um con-
curso público para exercer a pro-
fissão de professor de libras, para 
depois pensar em fazer mestrado.

“A trajetória do Tarcísio, que se 
soma aos de seus colegas de Polo, 
só reforça a missão importante da 
Fundação Cecierj: possibilitar que 
todos tenham acesso a uma educa-
ção pública e de qualidade. Contar 
e compartilhar essa história de 
sucesso nos motiva ainda mais a 
desenvolver um trabalho que fará 
diferença na vida das pessoas”, des-
tacou o presidente da Fundação 
Cecierj. Rogerio Pires.  

Pai de uma menina de três 
anos, Tarcísio é firme ao afirmar 
que não há fronteiras quando se 
tem foco naquilo que desejamos e 
estamos determinados a alcançar. 
“Acredito que represento o símbolo 
de vitória e que nada pode te im-
pedir de lutar pelo que você quer, 
nem mesmo a sua deficiência”, de-
clarou.

Tiers Rangel 

Lívia Louzada

(21) 97252- 5092

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com 

O time masculino do Space 
Digital Zaniboni e o feminino 
da Cerâmica Marajó foram os 
grandes vencedores do Cam-
peonato de Futsal da Indústria 
e Comércio de Rio Bonito, que 
teve sua final no último dia 4, 
no Ginásio Antônio Figuei-
redo, no Rio Bonito Atlético 

Clube.
Na disputa masculina, 

Space Digital Zaniboni X Ar-
mazém Rio não conseguiram 
balançar a rede no tempo re-
gulamentar, deixando a deci-
são para os pênaltis. Space Di-
gital Zaniboni ganhou de 4 a 1.

Já na disputa feminina, a 
Cerâmica Marajó enfrentou o 
time do Bonitão, e ganhou de 
1 a 0.

Futsal da Indústria e 
Comércio de RB 
consagra campeões

O time Space Digital Zaniboni venceu por 4 X 1 nos pênaltis 

Tarcísio Torres entre as intérpretes do curso de Pedagogia
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CULTURA

Mais de 200 
crianças 

participam do 8º 
‘Natal CTAV’ em 
Rio Bonito

  Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Completando o ano com mais de 
600 cestas básicas distribuídas a famí-
lias carentes de Rio Bonito, o projeto 
social Centro de Treinamento Árvo-
re da Vida (CTAV) realizou o ‘Natal 
CTAV’ na sede da instituição, no bair-
ro Bela Vista, em Rio Bonito, neste 
domingo (12). 

Mais de 200 crianças dos bairros 
BNH, Boqueirão, Serra do Sambê, 
Mangueira e Parque Andréia se di-
vertiram durante toda manhã no fu-
tebol de sabão, com a guerra de coto-
nete, tiveram uma oficina de capoeira, 
participaram da cerimônia de troca de 
faixa do jiu-jítsu, receberam lanche e 
ainda ouviram as músicas do grupo 

Movimento GPS. 
Nos 12 anos que o projeto existe, 

oferecendo aula de jiu-jítsu, kickbo-
xing, capoeira, e muay thai, esse é o oi-
tavo ano que acontece o Natal CTAV. 
O coordenador e fundador do Centro, 
Tiago Bitesnik explica que por con-
ta do crescimento da instituição, que 
hoje possui 500 alunos espalhados em 
diversos bairros, a festividade de Na-
tal acontecerá em mais dois locais, em 
Mineiros e em Nova Cidade.

Para Tiago, “o maior objetivo do 
Natal do CTAV é mostrar o nasci-
mento de Jesus, é mostrar esse amor 
e levar esse sentimento para a garota-
da. Na verdade, eu sou coparticipante 
de milagres, vejo vidas sendo trans-
formadas e quanto mais isso aconte-
ce, mais me impulsiona a seguir em 

frente”. 
Bons exemplos 
Mãe de duas alunas do CTAV, a 

moradora do bairro da Mangueira, 
Alexandra Franco, conta que as fi-
lhas, de 12 e 4 anos gostam muitos 
das aulas e percebe a diferença de 
comportamento de ambas, não só em 
casa, mas na escola também. 

“Esse projeto é excelente, ajuda 
muito no desenvolvimento das crian-
ças, faz muito bem pra elas. Depois 
que começou (a fazer aulas), a mais 
velha está mais obediente, a pequena 
está se desenvolvendo bem. A dis-
ciplina no esporte faz diferença pra 
elas, e também ocupa o tempo, não 
fica inventando moda e fazendo coisa 
que não deve. Elas têm um respeito 
muito grande pelo mestre, aí quando 

tem alguma coisa errada com elas, eu 
vou até o mestre, e ele dá conselhos, 
chama atenção delas e me ajuda”, ex-
plicou Alexandra.

A filha mais velha da Alexandra, 
Nathany, conta que há seis meses é 
aluna do CTAV e que começou por 
incentivo da mãe. Antes de entrar eu 
achava que não ia aprender, que não 
gostava (dos esportes que pratica), 
mas agora, eu estou gostando. Minha 
mãe me incentivou a fazer”, contou.    

Quem também gosta muito das 
aulas do projeto é a estudante Maira 
Mansur. Aluna do CTAV há cerca de 
três anos, ela conta que acompanha o 
trabalho social do fundador do Cen-
tro de Treinamento. “Acompanho 
sempre os projetos do Tiago e vejo o 
quão bom ele é pra todo mundo, ele 

sempre vai atrás ele sempre tenta aju-
dar, não importa quem seja. E as au-
las pra mim são como uma libertação, 
boto tudo que eu tenho em manopla 
(acessório usado em lutas marciais) e 
em treinos”, disse Maira.  

Homenagem
No último dia 2, parte da equi-

pe do CTAV recebeu uma Moção de 
Aplausos da Câmara de Vereadores 
de Rio Bonito pelo bom desempe-
nho em competições e pelo trabalho 
realizado na cidade. Receberam a 
homenagem, Tiago Bitesnik, os atle-
tas Renato Aldo e Bernardo Santos, 
o professor de jiu-jítsu Albino Reis 
Júnior, e o coordenador do Centro, 
Paulo Guimarães. A indicação foi do 
vereador Alex da Guarda. 

NATAL A equipe de 
voluntários e 
professores 
do projeto 
ministrou 
ofi cinas, ofere-
ceu lanche e 
muito carinho 
aos jovens que 
participaram 

 Estação Lona na Lua Tanguá é inaugurada 
  Lívia Louzada

folhadaterradigital@gmail.com

Como não poderia deixar de 
acontecer, choveu momentos antes 
na inauguração da Estação Lona 
na Lua Tanguá, no último dia 15. 
O que para muitos poderia signi-
ficar um grande problema, para o 
Lona já é uma tradição chover em 
ocasiões marcantes da história des-
se projeto social. E ao que tudo in-
dica, os moradores de Tanguá que 
foram convidados, já entenderam o 
espírito ‘loneiro’ e compareceram 
em massa. 

A expansão do projeto social 
Lona na Lua para Tanguá aconte-
ceu através de uma parceria entre 
alguns agentes, como o empresário 
e deputado federal José Augusto 
Nalim, responsável por ceder o 
terreno, localizado no Centro da 
cidade, para a construção, a Prefei-
tura de Tanguá, e ainda um grupo 

de investidores anônimos que pro-
porcionou que toda estrutura fosse 
erguida. 

De acordo com o secretário de 
Educação de Tanguá, Luciano Lú-
cio, alunos da rede municipal de 
ensino participarão das atividades 
do Lona. “O projeto Lona na Lua é 
um divisor de águas para uma po-
pulação sofrida como é a população 
de Tanguá. Vamos trazer todas as 
nossas crianças para cá. Isso aqui 
é um investimento verdadeiro em 
educação e cultura”.    

Para o prefeito de Tanguá, Ro-
drigo Medeiros, a intenção é dar 
oportunidade para a população da 
cidade através da arte. “A arte pode 
gerar oportunidades para as pesso-
as. Essa cidade é muito pobre, es-
sas pessoas precisam se encontrar, 
todas as pessoas têm seus dons e 
talentos, é preciso que a gente con-
vide essas pessoas a se descobri-

rem dentro desse universo, é isso 
que a gente está tentando fazer, é 
isso que o Lona vem somar com 
aquilo que a gente vem fazendo em 
termos de política pública aqui em 
Tanguá”, explicou Rodrigo. 

Novo ciclo batizado com chuva
“Esse é um novo ciclo. E tinha 

que chover. Mais um dia de chuva 
na história do Lona na Lua. Acor-
dei com uma sensação muito pa-
recida com a sensação que eu tive 
lá trás quando o Luciano Huck ia 
me entregar a Lona nova, refor-
mada. Estou muito realizado, mas 
muito ciente da responsabilidade e 
estou pronto para espalhar 20 Lo-
nas pelo Brasil nos próximos nove 
anos”, disse o fundador e coorde-
nador do Lona, Zeca Novais, em 
entrevista à reportagem da Folha.

Um dos momentos marcantes 
da história do Lona, ao qual Zeca 

se refere, aconteceu em 2012, 
quando ele e sua trupe homenage-
avam a aluna do projeto, Raphaela 
Dias, no desfile de aniversário de 
Rio Bonito. Naquele dia, que até 
então estava ensolarado, a chuva 
começou exatamente no instante 
em que o grupo se posicionou em 
frente ao palanque, onde estavam 
autoridades do município, ergueu 
seus braços, e entoou o grito de 
guerra do Lona na Lua em memó-
ria de Raphaela, que havia falecido 
naquele ano. O fato marcou tanto 
que foi retratado no livro ‘Lona 
dos Sonhos: As histórias do Lona 
na Lua’, do autor Rafael Cal. 

Zeca ainda explicou qual a 
missão que tem com o traba-
lho que realiza com os jovens. “A 
gente quer mostrar que ao invés 
de pegar em armas, esses jovens 
podem pegar em violinos, podem 
pegar em pernas de pau, e em vio-

lões. Que ao invés de usar drogas, 
podem ouvir boas músicas. Que-
remos combater a criminalidade 
e a ociosidade através da arte que 
pulsa de verdade, feita por gente 
muito simples. A mesma metodo-
logia que deu certo e foi aplicada 
em Rio Bonito, será aplicada em 
Tanguá e tenho certeza que vai 
dar muito certo”, disse.

 Para participar
As inscrições para participar 

das oficinas oferecidas pelo Lona 
na Lua começam no dia 15 de ja-
neiro, e podem participar crianças 
e adolescentes de 6 a 18 anos. Se-
rão oferecidas aulas de teatro, cir-
co, música, dança, produção áudio 
visual, e roteiro. Demais informa-
ções sobre como se inscrever, serão 
disponibilizadas nas redes sociais 
do projeto e da Prefeitura de Tan-
guá.

DE CASA NOVA
Alunos do Lona na Lua se apresentaram para o público presente na inauguração da nova sede em Tanguá
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Geral

 Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

A presidente da 35ª subse-
ção da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) – Rio Bonito, 
Silva Jardim e Tanguá – Karen 
Figueiredo, recebeu, no último 
dia 14, uma Moção de Aplausos 
da vereadora de Niterói, Walkí-
ria Nictheroy, pela sua atuação 
“na defesa de pessoas inocentes 
presas sem o devido progresso 
legal, em especial prisões reali-
zadas com base unicamente no 
reconhecimento fotográfico”. 

A solenidade aconteceu na 
sede da OAB de Niterói, duran-
te um evento promovido pelas 
Comissões de Direitos Huma-
nos do Rio de Janeiro, presidi-
da pelo Dr. Álvaro Quintão. Na 
ocasião, ocorreu um debate so-
bre o reconhecimento facial uti-
lizado pela polícia para elucidar 

Presidente da OAB Rio Bonito, Karen Figueiredo, recebe 
homenagem da vereadora de Niterói, Walkíria Nictheroy

 Karen Figueiredo, entre a vereadora Walkíria e o diretor da OABRJ, Álvaro Quintão

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Boa Es-
perança, em Rio Bonito, apreenderam no último dia 30, 8,165kg de 
cocaína divididos em 3 mil pinos, dentro da mala de um carro que 
trafegava pela Via Lagos (RJ-124), onde estavam três pessoas que 
foram presas. A carga foi avaliada em R$ 35 mil e seria levada para 
a Comunidade do Alecrim, em Cabo Frio.

Alecrim fi ca sem pó

No último dia 2, a Polícia Militar de Rio Bonito estourou uma 
boca de fumo na comunidade do Rato Molhado. No local, quatro 
suspeitos foram presos com 286 pinos de cocaína, 89 tiras de 
maconha, 140 buchas de maconha, além de uma pistola calibre 
380, 14 munições calibre 380 intactas, um rádio transmissor, e 
dois celulares.

Prejuízo na boca de 
fumo em Rio Bonito

Policiais militares de Itaboraí 
fizeram uma megaoperação no 
município, no último dia 9, na co-
munidade da Reta Velha, e apre-
enderam um carro, muita mu-
nição, 10.003 pinos de cocaína, 
4.450 pedras de crack, 314 tiras 
de maconha, e ainda prenderam 
quatro suspeitos. Os policiais 
ainda derrubaram barricadas que 
atrapalhavam o deslocamento na 
localidade e serviriam para di-
ficultar a entrada da polícia no 
bairro.

Megaoperação na Reta Velha

Após troca de tiros entre a Polícia Militar de 
Silva Jardim e criminosos, um jovem de 22 anos foi 
preso com 543 trouxinhas de maconha, 530 pedras 
de crack e 513 pinos de cocaína no bairro Lucilân-
dia, no último dia 1. 

Rave fi ca sem 
lança perfume
No último sábado 11, agentes do Batalhão de Polícia Ro-

doviária (BPRv) de Boa Esperança prenderam dois homens 
que estavam com 120 frascos de lança perfume e mais quatro 
galões de 5 litros de solvente dentro de um carro que trafega-
va pela Via Lagos (RJ-124). Segundo os policiais, o solvente é 
usado na fabricação da droga. A droga seria entregue em uma 
festa rave em Cabo Frio.

Troca de tiros 
em Silva Jardim

Troca de tiros 
em Rio Bonito

No último dia 4, policiais militares de Rio Bo-
nito foram recebidos a tiros no bairro Boqueirão, 
mas conseguiram prender um acusado e apreen-
der 105 cápsulas de cocaína, além de 30 tabletes 
de maconha.

POLÍCIA

crimes. 
Injustiças
Segundo Karen, dados da De-

fensoria Pública do Rio de Janei-
ro apontam que 83% das pessoas 
que são presas a partir do reco-
nhecimento facial, são negros 

e moradores de comunidades. 
“Pessoas são recolhidas a pri-
são apenas por reconhecimento 
de fotos. Fotos estas, muitas ve-
zes antigas, da adolescência, que 
não retratam a realidade da pes-
soa hoje. Isso é uma violação da 

dignidade, da pessoa humana, e 
infelizmente tem sido muito re-
corrente”, enfatizou a advogada.

A presidente da subseção 
disse que tem interesse em im-
plantar a Comissão de Direitos 
Humanos na sede de Rio Boni-
to, e que esse sentimento ficou 
ainda mais forte depois de co-
nhecer alguns casos dessa área. 
“Após eu tomar conhecimento 
de tantos reconhecimentos fa-
ciais abusivos e me inteirar no 
assunto, a ideia é que possamos 
instituir em Rio Bonito essa co-
missão e começarmos a trabalhar 
da mesma forma, com o apoio e 
todo respaldo da comissão da 
seccional do Rio”. 

Reconhecimento
Para a vereadora de Niterói, 

Walkíria Nictheroy, “a escolha 
da senhora advogada Karen Fi-
gueiredo foi um merecido reco-

nhecimento em virtude de sua 
dedicação à causa dos direitos 
humanos e sua dedicação às ob-
servâncias que regem os devi-
dos processos legais. Saber que 
temos a doutora Karen na trin-
cheira do respeito à Constituição 
e do Estado Democrático para 
nós é um alento, sobretudo nesse 
momento que temos um governo 
federal que ataca e agride o povo, 
as instituições democráticas e as 
Leis do Brasil”.

Muito feliz com o reconheci-
mento, a presidente da 35ª Sub-
seção declarou que só tem a agra-
decer pelo “trabalho liderado 
pela vereadora em Niterói, e pelo 
trabalho desempenhado pelo di-
retor da OAB do estado do Rio, 
Álvaro Quintão”, e acrescentou 
ainda que evetos com esse tema, 
“são muito importantes porque 
trazem à tona e divulgam inúme-
ras injustiças que ocorrem”.
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REGIÃO

Lívia Louzada 
 folhadaterradigital@gmail.com 

Citrus. Esse é o nome da mo-
eda social que Tanguá pode ga-
nhar nos próximos meses. A 
apresentação do projeto foi feita 
pelo próprio prefeito da cidade, 
Rodrigo Medeiros, no último dia 
9, para empresários e empreende-
dores do município. A intenção, é 
fomentar a economia da cidade e 
com a adesão dos comerciantes, 
fazer com que o dinheiro circule 
mais dentro de Tanguá. 

Antes de iniciar a apresen-
tação da Citrus, o prefeito falou 
sobre os demais projetos que 
Tanguá está realizando e deve 
realizar nos próximos meses e 
anos após receber verbas estadu-
ais. Segundo o prefeito, a moeda 
social faz parte de uma nova fase 
que Tanguá passará com a chega-
da da Faetec, do Condomínio In-
dustrial, do regime tributário es-
pecial e ainda outras iniciativas. 

Rodrigo explicou que foram 
estudados exemplos de moedas 
sociais de Palmas, no Tocantins, 
de Silva Jardim (já extinta), e 
de Maricá. Segundo ele, a Ci-

trus será eletrônica, podendo ser 
usada através de um cartão ou 
aplicativo de celular. Para tal, o 
morador deverá abrir sua conta, 
o que deve ser feito sem taxas, no 
banco físico que será aberto na 
cidade. A instituição financeira 
que ficará responsável pela moe-
da será definida através de cha-
mamento público. 

A lei de criação da Citrus já 
foi aprovada pela Câmara de Ve-
readores da cidade. O prefeito 
explicou ainda quais vantagens 
o comerciante terá para aceitar a 
venda em Citrus, e de que forma 
pretende fazer isso. 

“Não há diferença do valor 
da Citrus para o real. O que vai 
haver, e é esse o nosso papel, é 
estimular a atividade de compra 
e consumo, na moeda em Citrus, 
inclusive patrocinando benefí-
cios, que podem revertidos em 
vantagens fiscais, então estimu-
lando o comércio local a conce-
der descontos, se a compra for 
realizada em Citrus, afim de fazer 
com que essa diferença (de valor, 
o desconto), possa ser patrocina-
da através da substituição tribu-
tária. Diferente do que acontece 

Prefeitura de Tanguá apresenta 
projeto da moeda social Citrus

O prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, reuniu empresários e empreendedores da cidade para apresentar o projeto  

35ª Subseção da OAB inaugura 
Sala dos Advogados de Tanguá 

Lívia Louzada 
 folhadaterradigital@gmail.com

Através da parceria entre 
a 35ª Subseção da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) – 
Rio Bonito, Silva Jardim e Tan-
guá – e a Prefeitura de Tanguá, 
foi inaugurada a Sala dos Ad-
vogados no Espaço Cidadania, 
localizado nas dependências da 
Prefeitura, no último dia 13. 
A sala é um escritório digital 
compartilhado, onde os profis-
sionais da área podem atender 
seus clientes, realizar audiên-
cias on-line e outras atividades 
processuais digitais. Em home-
nagem a advogada de Tanguá, 
já falecida, Terezinha Castro 
Pereira, a sala foi batizada com 
o nome dela. 

Segundo a presidente da 35ª 
subseção, Karen Figueiredo, a 
oportunidade da abertura do 
espaço veio através da chefe de 
gabinete da Prefeitura de Tan-
guá, Vanessa Pereira. 

“Uma das minhas pautas 
é que a OAB se faça presente 
com espaço físico nas três co-
marcas. (Essa sala) Veio em 
um momento muito oportuno 
para atender a advocacia nes-
se momento de virtualização. 
A sala de Rio Bonito funciona 
muito bem e acredito que a de 
Tanguá também vai funcionar 
porque além de ser viável para 
o advogado e advogada atender 

representatividade

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com 

No que dependeu da Conect Inter-
net, nenhuma criança ficou sem ver o 
bom velhinho nesse Natal. O próprio 
CEO da empresa, Felipe Flores, per-
correu os municípios de Rio Bonito, 
Tanguá e Silva Jardim, no último dia 
12, levando o Papai Noel de helicóptero 
para encontrar os pequenos. Além das 
crianças poderem tirar fotos com o Pa-
pai Noel, se divertiram nos brinquedos 
e ganharam brindes.

Em Rio Bonito a festa foi no Rio 
Bonito Atlético Clube, em Silva Jardim 
aconteceu no bairro Nossa Senhora da 
Lapa, no Campo do Rial, e em Tanguá, 
o bom velhinho recebeu as crianças na 
Casa do Papai Noel montada no Espaço 
Cultural Conect, no Centro.

Segundo Felipe, proporcionar a festa 
de Natal para as crianças, é o momento 

de retribuir o que foi recebido durante 
o ano. “O mês de dezembro é um mês 
muito especial pra mim, em particular, 
eu gosto muito do Natal, e acho que 
para as crianças, é um momento lúdico 
muito importante. É o momento em 
que a gente acredita que tudo vai mu-
dar na nossa vida, que nossos desejos 
serão realizados, então a gente leva um 
pouquinho de esperança para aqueles 
que não tem condição”. 

Esse foi o quarto ano que a Conect 
Internet promove o evento de Natal 
em Tanguá, e o primeiro desse tama-
nho em Rio Bonito e Silva Jardim. So-
bre o Natal de 2022, ele faz mistério 
mas revela que está pensando em ex-
pandir a festa. “Nesses eventos que a 
gente promove, a gente vê realmente 
essa energia do Natal chegar e trans-
bordar para as pessoas. Pro ano que 
vem vamos expandir a festa”, conta 
Felipe.  

Conect leva o Papai 
Noel a Silva Jardim, 
Rio Bonito e Tanguá 

seus clientes, nesse escritório, 
onde tem todo o equipamen-
to necessário e atual, ele pode 
fazer audiências, sustentação 
oral, balcão virtual com as ser-
ventias, e ainda pode despachar 
com o juiz, porque a estrutura 
foi criada para isso”, explica.

O Termo de Permissão de 
uso foi assinado pelo prefei-
to Rodrigo Medeiros em se-
tembro e segundo Karen, em 
novembro o espaço já estava 
preparado pela seccional para 
ser usado, mas por conta do 
processo eleitoral que a OAB 
estava passando, a sala só pode 
ser inaugurada agora.  

“Agradecemos ao prefeito 
Rodrigo Medeiros, a chefe de 
gabinete e advogada Vanessa 
Pereira, agradeço a seccional 
do Rio de Janeiro por todo 
apoio e dedicação para que essa 

sala ficasse pronta e apta a uti-
lização o mais rápido possível. 
Gostaria de agradecer também 
a presença da vice-presidente 
da OAB do estado do Rio de 
Janeiro, Ana Tereza Bazílio, do 
secretário-geral da OAB/RJ 
Álvaro Quintão, e agradecer a 
presença de vários advogados 
e presidentes de comissão que 
compareceram hoje”, disse Ka-
ren.

Estiveram presentes na so-
lenidade os presidentes das 
comissões, Felipe Bortone (Ce-
leridade Processual), Romero 
Valentim (Segurança), Rafael 
Fróes (Direito do Consumidor), 
Marcelo Carvalho (Mediação), 
Mariana Siqueira (Direito Di-
gital), Vanessa Pereira (Direito 
Previdenciário), e ainda o atual 
vice-presidente da 35ª Subse-
ção, Adelcir Machado. 

Karen Figueiredo e Álvaro Quintão descerram a placa de inauguração

O CEO da Conect e o Papai Noel, com uma criança na festa de Silva Jardim

em algumas cidades, onde a moeda 
social está vinculada a um progra-
ma de amparo, de assistência, em 
Tanguá é um projeto de economia 
circular”, disse o prefeito Rodrigo 
que também não descartou a pos-
sibilidade de pagar o funcionalis-
mo municipal, fornecedores e pro-
gramas assistenciais com a Citrus. 

Ponderação 
Presente na apresentação do 

prefeito Rodrigo Medeiros, o 
empresário Fernando Gac disse 
achar o projeto muito bom, mas 
vê algumas dificuldades em rela-
ção a utilização da moeda no mu-
nicípio.

“No meu modo de entender, ela 
(a Citrus) tem que estar dentro de 
um projeto maior, que é o projeto 
de Economia Solidária. Talvez ela 
sozinha, destacada desse projeto, 
possa ter uma certa dificuldade 

de adesão por parte dos comer-
ciantes, até mesmo da população, 
porque é um cartão de crédito, e 
a população já tem outros cartões 
de crédito que ela pode usar em 
outros comércios, e ela vai ter um 
cartão que é restrito ao comércio 
local. Mas o projeto é bom, vamos 
ver como ele (o projeto) vai se de-
senvolver dentro do município, 
vamos torcer para que dê certo”, 
pontuou Fernando. 
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GERAL
Miss Mirim Tanguá, Rebeca Correia, de 7 anos, 
conquista o Miss Estadual Rio de Janeiro

  Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Com apenas 7 anos, a Miss 
Mirim Tanguá, Rebeca Cor-
reia, representou muito bem, 
não só a cidade, mas também 
o estado do Rio no Miss Esta-
dual Rio de Janeiro, que acon-
teceu em São Paulo no dia 15 
de novembro. O evento, pro-
movido pela empresa Produ-
ção Brasil, tinha na bancada 
de jurados um dos preparado-
res de modelos mais renoma-
dos, Silvio Pompeu. O concurso aconteceu em São Paulo no dia 15 de novembro

RIO BONITO, 16 A 29 DE DEZEMBRO DE 2021

“Mais do que ganhar, 
o importante é participar, 
mas ganhar, e ter a opor-
tunidade de representar 
minha cidade e meu estado, 
foi um presente pra mim”, 
disse a pequena Rebeca. 

Mas se engana quem 
pensa que agora, com a 
faixa, ela vai descansar, o 
futuro de Rebeca prome-
te ser promissor. Ela tem 
se preparado através de 
workshops de passarelas, 
aulas de teatro, e até balé 

para melhorar a expressão 
corporal, para os próximos 
eventos e trabalhos que 
fará. 

Segundo sua mãe, Flá-
via Correia, Rebeca usará o 
título que conquistou para 
trabalhar sua representati-
vidade como miss Tanguá e 
Rio de Janeiro. Além disso, 
ela também revelou que a 
modelo mirim fará parte de 
um reality show em breve, 
e ainda fará uma participa-
ção em dois filmes, “mas a 

gente ainda não pode falar 
mais detalhes por enquan-
to”, disse a mãe da miss.

Flávia conta que ela e 
o pai de Rebeca, Rodrigo 
Velasco, fazem tudo o que 
é possível para realizar o 
sonho da filha que lhes dá 
muito orgulho. “Eu fico ma-
ravilhada, encantada com 
cada conquista dela. Esse 
é o sonho dela. Eu e o pai 
dela nos esforçamos para 
fazer o que for preciso para 
ela realizar esse sonho”. 
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