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SÓ OS FORTES
SOBREVIVEM
O título deste artigo eu ouvi de um ex-presidiário do
extinto Complexo Penitenciário do Carandiru. E esta tem
sido a minha frase preferida (consta até no meu status no
WhatsApp) nestes últimos anos em meio a tantos problemas como a atual pandemia do Covid-19 e suas variantes.
Passamos, sim, por um momento no qual só os fortes – física, mental, psicológica, emocional, espiritual, intelectual
e até profissionalmente -- sobrevivem.
Eu, particularmente, passei por maus pedaços: caí
numa profunda depressão psíquica que me deixou praticamente todo o ano de 2020 sem sair de casa e me fez
emagrecer 25 quilos; perdi a minha mãe; vi parentes e
amigos sucumbirem ao coronavírus. Assim como pessoas
pelas quais temos admiração a exemplo do cantor Agnaldo
Timóteo e os atores Tarcísio Meira e Paulo Gustavo.
Vi os meus sonhos e esperanças se acabarem, mas resolvi apostar na vida e sobrevivi, a despeito de todas as forças e circunstâncias em contrário. Ao longo de 2021, recuperei os quilos perdidos e mais uns cinco “de quebra”. Com
fé, força, foco, obstinação, determinação e apoio espiritual
e material de familiares e amigos, voltei a exercer a minha
função de professor público, reassumi o cargo de assessoria de imprensa em Administração Municipal e de Delegado Regional do Sindicato dos Jornalistas Profissionais
do Estado do Rio de Janeiro, retomei a minha vida social e
continuo produzindo textos jornalísticos e literários. Mas
só o Grande Arquiteto do Universo e eu, é claro, sabemos à
custa de quantos esforços isto foi – e tem sido -- possível.
O próprio Jornal FOLHA DA TERRA também é um
exemplo de força e sobrevivência profissional. Seu fundador/editor, Alfonso Martinez, contraiu e superou o “corona”. Além disso, o periódico tem resistido bravamente por
quase três décadas, principalmente durante os últimos
anos de avanço das mídias sociais e do chamado jornalismo “on line” que, dizem, levariam os veículos impressos
à falência. Sim, precisamos ser fortes e lutarmos e resistirmos a tudo sempre. Aliás, há uma máxima no serviço
militar que diz: “quando pensamos que não suportamos
mais, ainda somos capazes de suportar ao menos o dobro”.
Como diz a música tema da primeira telenovela brasileira
estrelada, por sinal, pelo glorioso e saudoso Tarcísio Meira:
“irmão, é preciso (muita) coragem...” Ou outra: “viver não
é brincadeira não/pergunte ao meu coração”.
Desde a fecundação, só os fortes realmente sobrevivem.
E o mundo nunca mais será o mesmo depois de tantos
problemas na Saúde Pública. Mas, apesar dos pesares, pudemos e podemos tirar boas lições de tudo isto: tornamos-nos mais solidários; ficamos menos vaidosos e prepotentes por entendermos que todos – ricos, remediados
e pobres – somos vulneráveis à morte e às desgraças da
vida nas mesmas proporções; descobrimos novas formas
de trabalhar e de nos divertir; e passamos a ficar mais tempo próximos de nossos familiares e amigos, entre outros
procedimentos.
Não sou de derramar lágrimas por aquilo que escrevo,
mas encerro este texto as vertendo sobre o teclado do meu
velho e bom companheiro computador de longas jornadas.
Que o Grande Arquiteto do Universo nos dê forças e saúde
para continuarmos em frente em mais um ano que se inicia. Aproveito para desejar a todos os leitores e amigos um
feliz, saudável e próspero 2022. Aproveito, também, para
agradecer a todos aqueles – familiares, amigos e colegas
de trabalho -- que de alguma forma colaboraram para
que eu superasse as dificuldades pelas quais passei.
(Evaldo Peclat Nascimento é Jornalista, Professor e Poeta)

Viver Extraordinariamente
Nestes últimos dias, tive a oportunidade
de fazer uma Live com meu amigo e irmão, o
Pastor Fernando Peroba. Na ocasião, refletíamos como viver este Ano de maneira extraordinária. Partilho convosco, começando pela
Palavra que nos iluminou:
“Não vos preocupeis com coisa alguma,
mas, em toda ocasião, apresentai a Deus, vossos pedidos, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus,
que supera todo entendimento, guardará os
vossos corações e os vossos pensamentos no
Cristo Jesus”. (Filipenses 4, 6-7).
Com Gratidão! O Pastor Fernando nos
dizia que a gratidão nos traz multiplicação.
A Gratidão é sinal de educação e reconhecimento, de justiça e equidade; mas precisa ser
também um distintivo do cristão. Não repitamos a história dos leprosos curados que não
agradeceram...
Gestos de Amor! Porque os gestos de
amor mudam a história. Deus continua redimindo a humanidade através da coragem
de quem ama, ora e perdoa. Papa Francisco
aconselha: “Trata-se de plantar sementes de
amor, não com palavras que voam para longe,
mas com exemplos concretos, simples e cora-

josos”. Use a ferramenta do Amor!
A Esperança é a virtude de um coração
que não se fecha na escuridão, mesmo diante
do que vê e sente. A esperança nos ajuda a
crer no amanhã, na vida redimida, no futuro
que está guardado e cuidado por Deus.
Desacelerando! É preciso parar diante da
cultura que acelera alucinadamente o tempo,
as coisas, as informações e a própria vida!
Faz-se necessário perceber o que faz sentido à vida! Estamos vivendo com propósito?
Diante do tempo, eu organizo ou desperdiço, nos perguntávamos. Pastor Fernando nos
exortava a aplicarmos intencionalmente o
tempo! Vivemos ou estamos sendo vividos?
Somos protagonistas de nossas histórias ou
os eventos, ambientes, circunstâncias e pessoas estão nos conduzindo?
A Ansiedade? Evitemos a expectativa exagerada e o excesso de preocupações. Isso não
é saudável, nem tão pouco sábio. Vamos levar
nossas necessidades à Deus? Não se desespere nunca. Confie no Espírito Santo! Fique
tranquilo! Precisamos apenas de tempo para
compreender, inteligência espiritual para
buscar o melhor caminho e coragem para
prosseguirmos. Conosco está o Senhor do

Tempo e da História. O hoje, dizia a canção,
é o presente que Ele nos deu, e o amanhã,
pertence a Deus!
Relacionamentos! A crise dos relacionamentos é o maior desafio da sociedade e de
cada pessoa. Precisamos recuperar o dom
da amabilidade, da afabilidade, da escuta, da
proximidade, do cuidado e da partilha! Alegrias e tristezas na vida, passam pelas pessoas. Quantas vezes na vida, como na passagem
do Bom Samaritano, encontramos salteadores e samaritanos, nos lembrava o pastor Fernando.
Paz, Paz Espiritual! Ela é fruto do Amor
de Deus em nós, o azeite do Espírito e o vinho da alegria! Ela é o caminho para a saúde
mental (guarda dos pensamentos) e a saúde
emocional (administração dos sentimentos).
Precisamos desta Paz para sermos guardados
ao longo deste Ano e ao longo de toda a nossa
vida!
É tempo de ver, escolher e agir! É tempo de sonhar, adorar e procurar! Qual será
o novo princípio que regerá a humanidade
pós-covid? Você já pode começar a ver, escolher e agir para viver extraordinariamente a
partir de agora. Vamos?

FIQUE POR DENTRO

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

RAFAELA AGUIAR
No dia 1º de novembro, a artesã e empreendedora de Rio Bonito, Rafaela Aguiar,
concedeu entrevista ao Blog Jornal Cultura Viva e falou sobre o ramo em que atua.
“Comecei aos 20 anos. A paixão pelo o que
faço me levou a seguir adiante. Sempre
amei a pintura criativa! Então, quando via
isso reproduzido em uma peça de MDF, me
chamava atenção, principalmente quando
envolvia muitos detalhes”, declarou..

ʻCONSOMEMʼ
Rafaela destacou que os rio-bonitenses consomem bastante produtos
artesanais. “Graças a Deus, consomem
sim e, através de indicações das pessoas do município, já fiz trabalhos para
clientes de Portugal, da Argentina, dos
Estados Unidos, do Rio de Janeiro (Capital), São Paulo e outros lugares”, contou.

ESTAÇÃO DAS ARTES
ARTESANATO
Segundo Rafaela, as primeiras peças de
artesanato que produziu foram bandejas
de MDF. “Sinceramente, me senti realizada e tive a certeza de que o artesanato era
parte de mim! Nunca fiz cursos, mas sou
curiosa com relação ao que faço e a internet sempre me ajudou na atualização e a
aprender novas técnicas. Atualizar sempre
é importante em qualquer área”, acredita.

Ela recordou do trabalho importantíssimo que a Estação das Artes desenvolvia
em Rio Bonito e muito auxiliou a classe.
“Fui uma associada e a iniciativa me ajudou muito na divulgação do meu trabalho! Seria ótimo se o trabalho continuasse
de forma que todos pudessem participar,
de maneira organizada, para exporem e
venderem seus trabalhos”, sugeriu.

FUTURO
DESTAQUE
A artesã já criou peças de artesanato
que ganharam destaque no mercado. “Fiz
uma caixa afetiva personalizada que foi entregue ao Bebeto, antigo jogador da Seleção
Brasileira de Futebol. Faço caixas personalizadas com pontos turísticos de Rio Bonito
para a prefeitura e, até o Governador do
Estado do Rio de Janeiro, já recebeu uma
em sua visita à nossa cidade. Foco meu trabalho em presentes personalizados. Dessa
forma, quem recebe, jamais se esquece de
quem foi que o presenteou”, relatou.

E sobre o futuro do artesanato, uma
expectativa. “Vejo um futuro de crescimento porque as pessoas têm visto com
novos olhares o trabalho do artesão. A
pandemia, também, nos ajudou de maneira que as pessoas buscassem diversidade em suas decorações e aquisições
para suas casas com formas diferenciadas
de presentear, destacando a personalidade de cada um”, disse a artesã, que tem
seus trabalhos expostos nas seguintes redes sociais: @rafaartesanatos.ofc (no Instagram) e “Rafaela Aguiar” (no Facebook).

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Rafaela Aguiar
OCUPAÇÃO: Artesã e empreendedora.
INDICA O QUÊ? O livro “Negócios à luz
da Bíblia”, do autor Larry Burkett.
SUA OPINIÃO: Com esta obra pude entender, mais claramente que, em todos os
meus recursos, do material que uso em meu
trabalho até às pessoas que atendo, devo ter
o foco de que Deus deve estar à frente de
tudo, sempre em primeiro lugar.
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Casos de Covid em Rio Bonito tem
aumento de cerca de 200% em 2022
Lívia Louzada

FOTO: IGOR GASPAR

folhadaterradigital@gmail.com

Assim como aconteceu em
muitas cidades do país, Rio Bonito também teve um grande
aumento de casos de Covid-19
na primeira semana de janeiro.
Segundo informações do Centro de Tratamento Imediato do
Covid-19 da Prefeitura, esse aumento foi de cerca de 200% em
relação a dezembro de 2021. Somente no setor, a procura por
testes nesse mesmo período foi
de mais de 100%.
Coincidência ou não, na primeira semana de janeiro, segundo informações do setor de imunização da Prefeitura, muitas
pessoas procuraram o Centro
Pediátrico Municipal Dr. Almir
Branco, no Centro, para tomar
a segunda dose. De acordo com
o setor, Rio Bonito possui 96,2%
da população imunizada com a 1ª
dose; 78,1% com a 2ª dose – incluindo as pessoas que tomaram
a dose única -, e apenas 11,5% tomaram a dose de reforço.
Segundo o Ministério da Saú-

Centro de Tratamento Covid da Prefeitura esteve lotado de pessoas procurando por atendimento nos primeiros dias de 2022

de, “o reforço poderá ser aplicado em qualquer pessoa maior de
18 anos que tenha recebido as
duas doses de vacina, respeitando o prazo mínimo dos quatro
meses após a segunda aplicação”.

CASO MEGA-SENA

Morte do
milionário da
Mega-Sena
completa
15 anos
Um dos crimes que mais
chocou a população riobonitense completou 15 anos no último dia 7 de janeiro, a morte
do milionário da Mega-Sena,
Renné Renna. Grande parte da
população da cidade lembra do
fato ou até mesmo conhece algum parente do ex-lavrador, de
54 anos, que ganhou sozinho,
em 2005, o prêmio de R$ 51,8
milhões da Mega-Sena. A ‘novela’ que envolveu o nome do
ganhador finalmente teve um
desfecho em 2021, quando foi
batido o martelo sobre quem
ficaria a herança.
Depois de 14 anos, a disputa
judicial pela fortuna de Renné
- avaliada atualmente em cer-

ca de R$ 120 milhões – chegou
ao fim. A filha do milionário,
Renata Senna, foi autorizada a
receber metade da bolada, e a
outra parte vai ficar com os irmãos do milionário.
Relembre o caso
O ex-lavrador Renné Senna foi morto no dia 7 de janeiro de 2007, com três tiros, em
Lavras, Rio Bonito, onde tinha
a Fazenda Nossa Senhora da
Conceição. Segundo testemunhas, dois homens de moto se
aproximaram do milionário,
que estava em um bar, e dispararam contra Renné. Os bandidos levaram a bolsa de René,
mas deixaram o relógio e um

Testes
De acordo com o coordenador do Centro de Tratamento
Imediato do Covid-19 da Prefeitura, Thiago Cavalcante, no dia
3 de janeiro, foram feitos 40 testes de Covid-19 no local, núme-

ro dentro do normal de acordo
com a procura que vinha acontecendo, segundo Thiago; mas
no dia seguinte, 4 de janeiro, 85
testes foram aplicados, um aumento de mais de 100%.
Ele diz ainda que ao contrá-

rio do que acontece em outros
municípios, a cidade está abastecida de testes. “Estamos recebendo (os testes) normalmente
do Estado, e a cidade também já
fez a aquisição de swabs (tipo de
teste feito com uma espécie de
cotonete) que o resultado sai em
15 minutos”.
HRDV
Segundo informações da Assessoria de Comunicação do Hospital Regional Darcy Vargas, em
Rio Bonito, em média, 50 pessoas
têm sido atendidas diariamente
na unidade com síndromes gripais.
A assessoria também informou
que, desde o dia 30 de dezembro
de 2021, a entidade não interna
mais pacientes com Covid-19. O
motivo seria a suspensão do convênio estadual que custeava o setor Covid na unidade. A Ascom
disse ainda que os diretores do
HRDV estão tentando agendar
uma reunião com órgãos responsáveis para tentar reverter a
suspensão e voltar a abrir a Ala
Covid do hospital.
FOTOS: ARQUIVO / FT

Adriana Almeida com
Renné Senna e sendo
encaminhada para a
Delegacia

cordão de ouro. A vítima havia
perdido as duas pernas em decorrência de diabetes e costumava andar de quadricíclo pelo
bairro.
Um dia depois do crime começaram as investigações e as
principais suspeitas eram a viúva Adriana Almeida, 25 anos
mais jovem que Renné, e a única filha dele, Renata Senna.
Dias depois, a polícia descobre
que o casal teve uma briga feia
no réveillon e que Adriana havia passado o ano novo em Arraial do Cabo com um amante,
que a chamava de “Égua Loira”.
A partir daí, todas as suspeitas
recaíram sobre a ex-cabeleirei-

na Almeida foi presa em Nite-

ra. No dia 30 de janeiro, Adria-

me semi-aberto.

rói sob acusação de ter sido a

A absolvição de Adriana foi

mandante do assassinato do

anulada em 2014 pelo Tribunal

marido, mas acabou absolvida

de Justiça, e no novo julgamen-

no Tribunal do Júri em 2011.

to, em 2016, ela foi condenada

Das seis pessoas acusadas de
envolvimento no assassinato,

a 20 anos de prisão em regime
fechado.

apenas duas foram condenadas

Em 2018, a Justiça do Rio

em 2009: o ex-PM Anderson

decidiu manter a anulação do

Sousa, e o ex-motorista Ednei

último testamento de Renné

Gonçalves. Eles teriam atirado

Senna. O testamento que foi

na vítima e foram condenados

anulado, deixava metade da

a 18 anos de prisão pelos cri-

fortuna de René para a filha

mes de homicídio triplamente

Renata, e a outra metade para

qualificado (por motivo tolo,

Adriana Almeida. Apenas em

impossibilidade de defesa da

dezembro de 2020, Adriana

vítima e mediante recompensa)

obteve permissão de passar o

e de furto. Os dois, porém, já

Natal com a mãe, retornando

desfrutam do benefício do regi-

depois para a prisão.
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REGIÃO
Câmara Municipal de Tanguá
PROCESSO: 009/2022
HOMOLOGO a inexigibilidade de licitação, conforme o
Art. 25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
FAVORECIDO: ENEL.
VALOR ESTIMADO: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
OBJETO: Pagamento dos serviços de fornecimento de
energia elétrica no exercício de 2022.
TANGUÁ-RJ,10/01/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

TANGUÁ-RJ,10/01/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

TANGUÁ-RJ,10/01/2022.

PROCESSO: 011/2022
HOMOLOGO a Dispensa de Licitação conforme o Artigo
24, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 c/c
Decreto Nº 9.412 de 18/06/2018.
FAVORECIDO: BANCO DO BRASIL S/A.
VALOR ESTIMADO: R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
OBJETO: pagamento de serviços bancários no exercício
de 2022.
TANGUÁ-RJ,10/01/2022.

PROCESSO: 010/2022
HOMOLOGO a Dispensa de Licitação conforme o Artigo
24, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho Nº 1993 c/c
Decreto Nº 9.412 de 18/06/2018.
FAVORECIDO: CEDAE ÁGUAS DO RIO.
VALOR ESTIMADO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
OBJETO: Pagamento de Serviços de fornecimento de
água no exercício de 2022.

FAVORECIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A.
VALOR ESTIMADO: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
OBJETO: pagamento de serviços de telefonia fixa no
exercício de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 012/2022
HOMOLOGO a Dispensa de Licitação conforme o Artigo
24, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 c/c
Decreto Nº 9.412 de 18/06/2018.

ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 013/2022
HOMOLOGO a Dispensa de Licitação conforme o Artigo
24, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 c/c
Decreto Nº 9.412 de 18/06/2018.
FAVORECIDO: ALA EDITORA E PROMOÇÕES EIRELI.
ME.
VALOR ESTIMADO: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).
OBJETO: pagamento de serviços de publicação dos atos
oficiais no exercício de 2022.
TANGUÁ-RJ,13/01/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

OBITUÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO - 2021 (RIO BONITO)
FUNERÁRIA
CEMITÉRIO
JARDIM DAS ACÁCIAS
(21) 2734-9107
01: Carlos Alberto Moreira
Vaz, falecido em 30.11.21, ﬁlho
de David Moreira Vaz e Thereza
Colla Vaz, com 80 anos, deixou
3 ﬁlhos.
02: Rosa Valeriote de Souza,
falecida em 30.11.21, ﬁlha de
José Valeriote e Florinda Tomasia da Silva, com 83 anos, deixou 4 ﬁlhos.
03: Ana Célia Rodrigues
Rosa, falecida em 01.12.21, ﬁlha de Pedro Rodrigues e Luzia
Santana, com 59 anos, deixou 2
ﬁlhos.
04: Helen de Faria Brito Veiga, falecida em 02.12.21, ﬁlha
de Dido Fontes de Faria Brito
e Joanna Maria Brito, com 97
anos, deixou 1 ﬁlho.

08: Neide Vieira Soares, falecida em 06.12.21, ﬁlha de
Oswaldo Soares e Nazaré Vieira
Soares, com 49 anos, deixou 1
ﬁlho.
09: Antonia Rosa Morais Alvares, falecida em 08.12.21, ﬁlha
de José Carvalho de Morais e
Adelina Leonora da Conceição,
com 80 anos, deixou 3 ﬁlhos.
10: Vanda Dumas, falecida
em 11.12.21, ﬁlha de Julia Dumas, com 78 anos, não deixou
ﬁlhos.
11: Adriana Martins Pereira
Ribeiro, falecida em 14.12.21, ﬁlha de Sebastião Pereira Ribeiro
e Ruth Ribeiro Martins, com 40
anos, deixou 2 ﬁlhos
12: Roberto Borges, falecido
em 16.12.21, ﬁlho de Geraldino
José Borges e Virtulina da Costa
Borges, com 80 anos, deixou 1
ﬁlho.

05: José Mario Santana de
Marins, falecido em 02.12.21,
ﬁlho de Antônio Jácomo de
Marins e Maria Celia Santana
Marins, com 46 anos, deixou 3
ﬁlhos.

13: Margarida Maria Lawrenson, falecida em 18.12.21, ﬁlha
Evaldo Damasceno Figueiredo
e Daisy de Castro Figueiredo,
com 68 anos, não deixou ﬁlhos.

06: Terezinha de Lima, falecida em 04.12.21, ﬁlha de Antonio Raimundo de Lima e Elisa
Pereira de Lima, com 84 anos,
deixou 4 ﬁlhos.

14: Adelina Martins de Brito,
falecida em 18.12.21, ﬁlha de
Luiz Lopes Martins e Alzerinda
Queiroz Martins, com 87 anos,
deixou 3 ﬁlhos.

07: Myrian Martins de Oliveira, falecida em 04.12.21, ﬁlha
de Lourival José Martins e Maria
Monteiro Martins, com 68 anos.

15: Eudêmico Candido do
Nascimento Filho, falecido em
19.12.21, ﬁlho de Eudêmico
Candido do Nascimento e Iza-

bel Ferreira do Nascimento,
com 73 anos, deixou 4 ﬁlhos.
16: Sebastião de Assis Araújo, falecido em 19.12.21, ﬁlho
de Avelino Monteiro de Araújo
e Eva de Assis Siqueira, com 80
anos, deixou 1 ﬁlho
17: Laura Wanderley Teixeira
Siqueira, falecida em 19.12.21,
ﬁlho de Manoel Mendes Teixeira e Oscarina Wanderley Teixeira, com 90 anos, deixou 7 ﬁlhos.
18: Lourival Souza, falecido
em 21.12.21, ﬁlho de Fortunato
José de Souza Filho e Clothilde
Maria de Souza, com 91 anos,
deixou 4 ﬁlhos.
19: Adécimo Paulo da Matta, falecido em 26.12.21, ﬁlho de
Atalício Paulo da Matta e Carmelita Siqueira Ferreira Matta,
com 50 anos, não deixou ﬁlhos.
20: Irene Lemos Tavares, falecida em 28.12.21, ﬁlha de Joaquim Lemos Filho e Izidia Rosa
da Conceição, com 87 anos,
deixou 7 ﬁlhos.

Emilia Maria de Jesus. Com 94
anos. Moradora de Imbaú. Silva
Jardim.
ANTONIA ROSA MORAIS
ALVARES: falecida no dia 08. Filha de José Carvalho de Morais
e Adelina Leonora da Conceição. Com 80 anos. Moradora do
Centro. Rio Bonito.

Bueno Faria. Com 75 anos. Moradora do Centro. Rio Bonito.

Com 30 anos. Morador da Praça
Cruzeiro. Rio Bonito.

RADIMAN
FERNANDES
MARTINS GAMA: falecida no dia
14. Filha de Romário José Martins e Jacy Fernandes Martins.
Com 81 anos. Moradora do Rio
do Ouro. Rio Bonito.

JOSÉ INÁCIO DA SILVA: falecido no dia 20. Filho de Enedina
Maria da Conceição.
Com 71 anos. Morador da
Praça Cruzeiro. Rio Bonito.

TERESINHA NAZARE SOUZA
GONÇALVES: falecida no dia 09.
Filha de Laurides José de Souza
e Otilia Madalena Gonçalves.
Com 64 anos. Moradora do
Sambê. Rio Bonito.

ELMIRA PIRES DA CUNHA
SILVA: falecida no dia 15. Filha
de Antonio Pires da Cunha e Antonieta Ana da Cunha. Com 71
anos. Moradora do Imbaú. Silva
Jardim.

VANDA DUMAS: falecida
no dia 11. Filha de Julia Dumas.
Com 78 anos. Moradora da Bela
Vista. Rio Bonito.

ROBERTO BORGES: falecido
no dia 16. Filho de Geraldino
José Borges e Virtulina da Costa
Borges. Com 80 anos. Morador
do Parque das Acácias. Rio Bonito.

JOSÉ CARLOS DA SILVA: falecido no dia 12. Filho de Joaquim
Cecilio da Silva e Tomazia da
Conceição Silva. Com 62 anos.
Morador de Boa Esperança. Rio
Bonito.

MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES: falecida no dia 17. Filha
de Nanisia Maria da Conceição.
Com 80 anos. Moradora do Bandeirantes I. Tanguá.

MEMORIAL VIVA
(21) 2734-1501

WALTENCIR DE VASCONCELLOS E SILVA: falecido no dia
13. Filho de Djalma de Vasconcellos e Silva e Sila Dias Gomes.
Com 49 anos. Morador de Queimados. Rio de Janeiro.

ORONSO CARDOSO DA SILVA FILHO: falecido no dia 17. Filho de Oronso Cardoso da Silva
e Ana Rosa e Silva. Com 70 anos.
Morador do Centro. Rio Bonito.

ALTAMIR RODRIGUES LOPES: falecido no dia 01. Filho
de Antonio Rodrigues Lopes e
Odette Rodrigues Lopes. Com
69 anos. Morador da Mangueirinha. Rio Bonito.

EMIR FREIRE GUIMARÃES: falecido no dia 14. Filho de Mario
Mendonça Guimarães e Helena
Freire Guimarães. Com 79 anos.
Morador do Rio do Ouro. Rio
Bonito.

SEBASTIÃO DE ASSIS ARAUJO: falecido no dia 19. Filho de
Avelino Monteiro de Araujo e
Eva de Assis Siqueira. Com 80
anos. Morador de Marajó. Rio
Bonito.

LEONIDE MARIA DA COSTA
PAULA: falecida no dia 07. Filha
de João Poluceno da Costa e

MERE LUCIA BUENO DE FARIA: falecida no dia 14. Filha de
Braulio da Silva Faria e Eunice

JHONATAN FREIRE DE OLIVEIRA: falecido no dia 20. Filho
de Sebastião Freire de Oliveira.

LOURIVAL SOUZA: falecido
no dia 21. Filho de Fortunato
José de Souza Filho e Clothilde
Maria de Souza. Com 91 anos.
Morador do Centro. Rio Bonito.
EDEZIO MACHADO: falecido
no dia 24. Filho de Raul José Machado e Maria dos Reis Machado.
Com 85 anos. Morador de Cidade Nova. Rio Bonito.
MARIA SHIRLEY SOARES
MELLO: falecida no dia 25. Filha
de Benjamin Moreira Soares e
Oswaldina Côrrea Soares. Com
83 anos. Moradora da Mangueirinha. Tanguá.
ADECIMO PAULO DA MATTA: falecido no dia 26. Filho de
Atalicio Paulo da Matta e Carmelita Siqueira Ferreira Matta. Com
50 anos. Morador do Centro. Rio
Bonito.
JOSUEL MIRANDA: falecido
no dia 26. Filho de José Miranda
e Dinair Lopes de Miranda. Com
76 anos. Morador do Parque Maravilha. Rio Bonito.
IRENE LEMOS TAVARES: falecida no dia 28. Filha de Joaquim
Lemos Filho e Izidia Rosa da Conceição. Com 87 anos. Moradora
da Praça Cruzeiro. Rio Bonito.

Tiers Rangel
(21) 97252- 5092
Lívia Louzada
(21) 97252- 5092
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CIDADES
Fortes chuvas causam alagamentos e
prejuízos nos municípios da região
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Ddeslizamento
no Centro de
Rio Bonito não
teve vítimas

As chuvas desse verão parecem não ter poupado ninguém
dos estragos em quase todo o
Brasil. Mas em algumas cidades, a situação ficou ainda pior,
alagando ruas, invadindo casas,
e deixando moradores em dificuldade. Os estragos começaram ainda em 2021.
Rio Bonito
No dia 15 de dezembro, Rio
Bonito teve vários pontos de
alagamentos, como por exemplo na Avenida Inguita, em
Cidade Nova; Rua Arthur Bernardes, no Centro; e na Avenida
Manoel Duarte, no trecho próximo ao Colégio Rio Bonito, no
Centro, e no bairro Bela Vista.
No dia 17, novamente voltou
a chover forte na cidade, alagando trechos da Estrada de
Rio Vermelho, que dá acesso ao
bairro. Na ocasião, moradores
ficaram ilhados na localidade
e outros que saíam do trabalho
tiveram que esperar horas até
que a água escoasse para voltar
as suas casas.
O mesmo aconteceu em trechos do Rio do Ouro, próximo
ao viaduto. E em Boqueirão, o
muro de uma oficina mecânica,
que fica às margens da RJ-124,
cedeu, e carros ficaram pendurados e outros caídos no acostamento.
E a chuva não deu trégua. O
tempo continuou chuvoso e no
dia 31 de dezembro a situação
se agravou em bairros como o
Sambê. O Fundador e treinador do projeto social Centro de
Treinamento Árvore da Vida
(CTAV), Tiago Bitesnik, fez
uma campanha nas redes sociais
para pedir ajuda a moradores
do bairro que haviam perdido o
pouco que tinham. “15 famílias

tudo e o vídeo viralizou.
Tanguá
O município de Tanguá
também sofreu com as fortes
chuvas. No segundo final de
semana do ano, de acordo a
Prefeitura, nove ocorrências
foram registradas nos bairros
Ampliação, Minérios, Bandeirantes II, Pinhão, Posse e Tomascar. Neste último, a chuva
que caiu foi tão forte que des-

algumas casas.
Silva Jardim
No dia 8 de janeiro, na cidade de Silva Jardim, a Prefeitura montou um Gabinete
de Crise e Ponto de Acolhimento, no Centro de Ensino
Público Municipal Profª. Vera
Lúcia Pereira Coelho, para receber famílias que moram em
áreas de risco da cidade que
Em Silva
Jardim a
equipe da
Defesa Civil
monitorou o
nivel dos rios

perderam praticamente tudo. A
maior necessidade é de alimentos e móveis, mais móveis. Algumas famílias perderam todos

Estadual de Alerta a Desastres
Naturais do Rio de Janeiro
(CEMADEN).
Mas uma das imagens mais

fez parte da estrada de paralelos que existe no bairro.
Segundo o coordenador de
proteção e Defesa Civil, Paulo
Miranda, “do dia 7 ao dia 9 de
janeiro, tivemos uma precipitação pluviométrica em torno
de 30 a 40 milímetros na cidade. Tivemos um acréscimo no
volume do Rio Caceribú, em
torno de 40%”.
Em Tomascar, bairro de Tanguá, parte de uma estrada de paralelos foi daniﬁcada

os móveis, não tem mais nada”,
disse Tiago.
E foi assim que 2022 começou, com bastante chuva. Segundo informações da Prefeitura de Rio Bonito, durante os
dias 7, 8 e 9 de janeiro, agentes
da Defesa Civil e Secretaria de
Obras e Serviços Públicos, realizaram o acompanhamento das
chuvas por 24h, através das informações emitidas pelo Centro

chocantes noticiada nas redes
da Folha, aconteceu na tarde
do último dia 7, quando parte
de um morro, localizado na Rua
Dr. Mattos, atrás da loja Moto
Strong, próximo ao depósito
de bebidas Black Stone, cedeu,
atingindo o fundo de algumas
residências. Nenhuma pessoa foi
atingida, mas o momento exato
do deslizamento foi flagrado
por uma testemunha que filmou

foram atingidas pelas chuvas.

Itaboraí
Em Itaboraí, principalmente nos bairros Apolo II,
Manilha e São Joaquim, a forte chuva que caiu no último da
10, teve dificuldade de escoar.
Em São Joaquim, a Defesa Civil e a Secretaria de Obras da
cidade, segundo alguns moradores, agiram rápido para
dar vazão a água represada,
impedindo que o volume de Em São Joaquim, a Prefeitura de Itaboraí
chuva acumulada entrasse em trabalhou no escoamento da água

Águas do Rio inclui quase 100 moradores
na tarifa social de água em Rio Bonito
O relógio ainda não tinha
marcado nove horas da manhã,
horário previsto para início do
mutirão de cadastramento na
tarifa social de água, e alguns
moradores já aguardavam na recepção do Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS), do
Parque Andreia, em Rio Bonito.
Ninguém queria perder a oportunidade de receber o benefício
que a Águas do Rio está oferecendo. O mutirão foi realizado
em parceria com o governo municipal.
Logo que soube da ação da
concessionária e do município,
Sebastiana Inácio não pensou
duas vezes e foi bem cedo para
o CRAS. Ela foi a primeira moradora cadastrada no sistema
comercial da empresa para ser
contemplada com a tarifa social.
“Não poderia perder essa oportunidade. Todo mundo precisa
de água boa em casa, mas nem
todos podem pagar. Agora com
esse apoio fica mais fácil. Isso vai
ajudar muito a todos nós”, comemorou a dona de casa.
O mutirão aconteceu na última quarta-feira (05/01), em
Rio Bonito e, após a finalização
do atendimento ao público, a

concessionária contabilizou 95
adesões. Para ter acesso ao benefício, o morador precisa apresentar o documento de identificação, CPF e atender a um dos
seguintes requisitos: estar inserido no Cadastro Único com algum benefício social ou atestar
condição de pobreza e autorizar
a instalação do hidrômetro. Com
o cadastro concluído, o morador
passa a receber a conta de água
dentro da tarifa especial. Como
a Valéria Miranda, que também
foi cadastrada pela Águas do Rio.
“Nada como ter água tratada em
casa e ainda com essa ajuda para
a gente conseguir pagar em dia.
Eu acho justo, porque muita gente não tem condições financeiras
para pagar uma conta de água
com valor normal”, disse Valéria.
A empreendedora Deiviany
Sampaio, de 23 anos, compartilha
da opinião da Valéria. “Qualquer
iniciativa em prol da população é
bem-vinda. Principalmente porque ainda não saímos da pandemia e muitos estão com dificuldades financeiras. Mas, com esse
benefício da tarifa social, a gente
pode ter água tratada em casa
por um valor que seria gasto com
um lanche. Isso é maravilhoso”,

FOTO: ASCOM / AGUAS DO RIO

Moradores da localidade de Parque Andréia estiveram no CRAS para se cadastrarem na tarifa social de água

avalia Deiviany.
Aqueles que queiram mais informações ou solicitar a inclusão
da tarifa social, basta procurar a
loja de atendimento ao cliente da
Águas do Rio ou acessar um dos
canais digitais. Em Rio Bonito a
loja fica na Rua Nilo Peçanha, 130
– Centro e funciona de segunda a
sexta-feira, das 9h às 16h. “Ações
sociais também norteiam nossas
atividades em paralelo com as
operações dos sistemas de água
e esgoto nas cidades atendidas

pela concessionária. Nosso viés
social nos leva a promover ações
para que os serviços de água e esgoto cheguem a toda população,
garantindo saúde e dignidade”,
explica o diretor superintendente
da Águas do Rio na região, Pedro
Freitas.
Além da loja de atendimento,
a concessionária disponibiliza outros canais como WhatsApp, pelo
número 0800 195 0 195; o aplicativo Águas App, a agência virtual, que pode ser acessada, atra-

vés do endereço eletrônico www.
aguasdorio.com.br. Pelos canais
virtuais de atendimento, os clientes podem solicitar serviços como
inclusão na tarifa social, segunda
via da conta de água, mudança
de titularidade, histórico de consumo, entre outros. Os clientes
também podem acessar as redes
sociais: Facebook(/aguasdorio),
Instagram (@aguasdorio) e Twitter (@aguas_do_rio).
Créditos: João Phelipe – Assessoria de Comunicação

6

JORNAL FOLHA DA TERRA

RIO BONITO, DE 15 A 30 JANEIRO DE 2022

Geral
Prefeito de Rio Bonito Leandro Peixe
troca o comando de duas secretarias
Lívia Louzada

FOTO: ARQUIVO/FT

Tanguá tem alunos
selecionados para curso
de robótica da UFRJ

folhadaterradigital@gmail.com
FOTO: DIVULGAÇÃO

Parece que o ano começou
bem movimentado na Prefeitura
de Rio Bonito. Além das dezenas
de pessoas que foram nomeadas
na primeira semana de 2022,
duas publicações chamaram a
atenção. A exoneração, e consequentemente, a nomeação dos
novos secretários de Comunicação Social e de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Essas
foram a quarta e quinta mudanças no secretariado em um ano
do governo Leandro Peixe.
De acordo com a edição do
Diário Oficial da Prefeitura do
dia 4 de janeiro, da Secretaria de
Comunicação Social, saiu Adevalcir dos Santos Hortêncio e
entrou Bruno Azevedo Martins.
Já na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação,
Douglas Gomide deu lugar a
Ariane Braga do Amor Divino
Bruzão. Tanto Adevalcir, quanto Douglas, estavam nas pastas
deste o início do mandato do
prefeito Leandro Peixe.
Trocas
Outras mudanças já haviam

A oportunidade é uma parceria com o curso de Computação da UFRJ

Secretarias de Urbanismo e Comunicação Social tiveram os comandos trocados

acontecido anteriormente, a primeira baixa foi a advogada Maria Fernanda Caldeira, que ficou
pouco mais de 60 dias como secretária de Promoção Social. No
lugar dela, foi nomeada a funcionária pública Natália Guimarães.
A segunda foi a Assistente
Social Daiana Albino, que pediu
seu afastamento da Secretaria de
Saúde nove meses após o início
do governo. No lugar dela, quem
assumiu a função foi a então

Controladora Geral da Prefeitura, Mirilza Alves.
E a terceira baixa aconteceu
em outubro, quando e então secretário de Segurança e Ordem
Pública, o policial militar do
Batalhão de Operações Policiais
Especiais (BOPE), Rafael Sodré, deixou a pasta depois de 10
meses no cargo. Em seu lugar,
quem assumiu foi o também policial do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), Rogério Góes.

Alunos do ensino fundamental
da rede municipal de Tanguá foram
selecionados para participar de um
curso de verão na área de tecnologia
e robótica.
Intitulado “Robótica Educacional
em Tanguá” o curso é um projeto
piloto fruto de uma parceria entre
a secretaria municipal de Educação
e o projeto de extensão Minervas
Digitais, do curso de Computação
da UFRJ. Por meio da iniciativa serão promovidas oficinas com as placas Gogo Board desenvolvidas pelo
Transformative Learning Technologies Lab, da Columbia University, nos
Estados Unidos.
A ação será organizada pela Coordenação do Ensino Fundamental da
SEME, com educadores de Tanguá
que participaram durante o mês de

novembro da formação em Educação
Maker com o professor Me. Charles
Pimentel, por meio da extensão Minervas Digitais (UFRJ).
“É gratificante receber um projeto tão importante como esse, inédito
na nossa cidade, e que irá agregar
muito conhecimento aos nossos estudantes”, disse o prefeito de Tanguá,
Rodrigo Medeiros.
A formação acontecerá em três
tardes do mês de janeiro, nos dias 25,
26 e 27, das 14h às 17h, no laboratório
de informática da FAETEC e beneficiará 9 estudantes, além de três profissionais da rede municipal.
Os alunos selecionados serão
inscritos por intermédio dos seus
responsáveis, que deverão autorizar
a participação dos seus filhos nas oficinas.

Denúncias do Leitor
O ano de 2022 mal começou e as denúncias de leitores vem aumentando. Nas últimas duas semanas, a
reportagem da Folha vem recebendo fotos, vídeos e relatos de moradores que estão sofrendo com os reflexos

das chuvas em várias ruas de Rio Bonito, Tanguá, Silva
Jardim e Itaboraí.
Envie sua denúncia para a Folha através do Direct
do Instagram (@folhadaterrajornal), do Messenger da

FOTO: LEITOR

nossa página no Facebook (Jornal Folha da Terra), ou
através do WhatsApp da Folha (21) 97252-5092
Veja algumas denúncias que foram publicadas em
nossas redes:
FOTO: LEITOR

Bandeirantes, em Tanguá
Um leitor de Tanguá também denunciou
a situação de algumas ruas do bairro Bandeirantes. Segundo ele, as Ruas 35, 53 e 30
estavam praticamente intransitáveis depois
das fortes chuvas que caíram na cidade
FOTO: LEITOR

Juturnaíba, em Silva Jardim
Praça Cruzeiro e Cajueiro, em Rio Bonito

De Silva Jardim veio um apelo desesperado de um comerciante que estava com o restaurante alagado em Juturnaíba. Segundo ele, várias casas também estavam na
mesma situação. O pedido do leitor foi para que a empresa
Águas de Juturnaíba abrisse as comportas da represa para
que a água escoasse. O medo era que eles ficassem ilhados
e posteriormente submersos.

Na Praça Cruzeiro, o leitor denuncia as péssimas condições da
estrada que liga o bairro a localidade do Cajueiro. Segundo ele, antes das chuvas que assolaram o município no final de 2021 e início
de 2022, a estrada já não tinha boas condições, mas depois dos temporais, a situação se agravou.

Rio Seco, em Rio Bonito
Ainda em Rio Bonito, outro leitor denuncia a péssima condição da
Estrada de Rio Seco, localidade rural da cidade, onde dois caminhões,
um com carga, ficaram atolados por
horas. Além disso, os moradores
também tiveram problemas com o
transporte coletivo, já que por conta da quantidade de lama, os ônibus
não estavam conseguindo transitar.
A informações é de que a Prefeitura
tentou amenizar o problema passando máquinas para melhorar as
condições da via.

FOTO: LEITOR

Estrada do Pico,
em Itaboraí
A Estrada do Pico, em Itaboraí, foi assunto de mais de
uma postagem. Um leitor que
passa todos os dias pela via,
mostrou as condições da estrada após as chuvas. Em um dos
vídeos enviados por ele, é possível ver caminhões e um ônibus atolados, e de acordo com o
denunciante, a situação durou
mais de 16h até que um outro
veículo chegasse para ajudar.

FOTO: LEITOR
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Carnês para pagamento do IPTU 2022
chegam este mês na casa dos contribuintes
Os contribuintes de Maricá vão receber os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022 pelos
correios nas próximas semanas. A Prefeitura de Maricá já emitiu aproximadamente 90 mil carnês e o pagamento em
cota única pode ser feito até o dia 24 de
fevereiro, com desconto de 15% no valor
total e 10% nas parcelas pagas até o vencimento.
A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão destaca que não houve
reajuste no imposto, e a estimativa é arrecadar R$ 40 milhões.
“É importante ressaltar que não
houve reajuste no valor direto do IPTU,
mas sim uma atualização de 9,22% da
Unidade Fiscal de Maricá (Ufima), condicionada ao Índice Nacional de Preços
ao Consumidor, acumulado nos últimos
12 meses, de julho de 2020 a junho de
2021”, afirmou o secretário Leonardo
Alves, acrescentando que o valor fixado
da Ufima é de R$ 175,56.
Como obter a segunda via do IPTU
Devido à pandemia causa pela Covid-19 e as orientações de distanciamento social, os atendimentos presenciais
deverão ser agendados previamente pelo
link https://maricadigital.com.br/agendar-servico. Quem não receber o docu-

mento até o dia 25/01 em sua residência,
poderá requerer a emissão da 2° via:
I – Via internet, acessando o site: https://sim.marica.rj.gov.br/
II – Pessoalmente, na sede do SIM
– Serviços Integrados Municipais, localizado na Rua Álvares de Castro, nº 272
– Araçatiba, Maricá, RJ;
III – Pessoalmente, no SIM-Inoã –
Serviços Integrados Municipais, localizado na Av. Gilberto Carvalho, nº 1120
– Lot. Vivendas – Inoã, Maricá, RJ;
IV – Pessoalmente, no SIM-Itaipuaçu – Serviços Integrados Municipais,
localizado na Rua Van Lerbergue, nº 249
– Itaipuaçu, Maricá, RJ;
Não deixe para os últimos dias e
evite filas
Para evitar filas e aglomerações, o
contribuinte deve fazer a solicitação o
quanto antes. Além disso, se a retirada da
2ª via ocorrer após o prazo de 24 de fevereiro, não será possível pagar o IPTU
com o desconto de 15%.
“É possível retirar o IPTU com
maior comodidade pelo Portal SIM, mas
é muito importante que o contribuinte
tenha o Cadastro Geral do Município
(CGM) atualizado para receber informações e ter acesso aos serviços da Prefeitura. Essa atualização também pode ser

feita no mesmo portal com o número da
matrícula do imóvel”, disse o secretário.
Isenção do IPTU para 2023
Os pedidos de reconhecimento ou renovação de isenção de IPTU para 2023
deverão ser protocolados até o dia 31 de
julho de 2022, conforme o disposto no
Código Tributário Municipal.

Solicitação de revisão do valor venal
Os contribuintes terão o prazo até
dia 30 de junho para solicitar o pedido
de revisão do valor venal do IPTU 2022
O contribuinte pode receber 15% de desconto se pagar em cota única
nos seguintes casos:
I – Alteração de valor venal;
cal definido em decreto.
COTA VENCIMENTO
DESCONTO
II – Alteração de Metragem (área),
É considerado como fundamento para
ÚNICA
24/02/2022 15%
III – Inclusão / Alteração da classifipedido de revisão do valor venal os fatores
PARCELADO
10%
cação do imóvel por zona fiscal,
especiais
característicos
do
terreno
ou
da
01
24/02/2022
IV – Outras mudanças cadastrais re02 31/03/2022
ferentes ao imóvel que afetem o valor do construção que possam causar distorções
no
cálculo
da
planta
genérica
de
valores
03 29/04/2022
IPTU;
04 31/05/2022
(PGV).
De acordo com o Calendário de
05 30/06/2022
Em
caso
de
dúvidas,
os
contribuintes
Recolhimento de Tributos Municipais
06 29/07/2022
podem
entrar
em
contato
pelos
seguintes
de Maricá, as revisões protocoladas no
07 31/08/2022
telefones:
(21)
97604-5472
ou
2637-2052
prazo serão implantadas ainda em 2022,
08 30/09/2022
mas a ausência de atualização cadastral – ramais 1254 ou 1255.
09 31/10/2022
do imóvel por falta de informação obri10 30/11/2022
Veja abaixo como ficou o calendário de
gatória do contribuinte, não exclui a apliÍndice de Atualização da Ufima (9,22%)
cação dos acréscimos moratórios, nem IPTU para 2022 e a evolução do valor da
Exercício 2021 – R$ 160,75
garante os descontos para pagamento, Ufima:
COTA
VENCIMENTO
DESCONTO
Exercício 2022 – R$ 175,56
fora dos prazos fixados no calendário fis-

Agricultura Familiar

Mais de 96 toneladas de alimentos
são entregues para os alunos da
rede municipal de Itaboraí
A Prefeitura de Itaboraí, por
meio da Secretaria Municipal
de Agricultura (SEMAGRI) entregou entre os meses de julho
a dezembro de 2021, 96 toneladas de alimentos oriundos da
Agricultura Familiar, para as 95
unidades de ensino do município. Dentre os alimentos, livres
de agrotóxicos, estão legumes,
verduras e frutas, como abóbora,
aipim, laranja, banana, milho, entre outros.
Ao todo, Itaboraí conta com
25 produtores rurais cadastrados
na Secretaria Municipal de Agricultura e aptos para fornecer alimentos para a rede municipal de
ensino, através do programa do
Governo Federal. Os alimentos
desses produtores representam
cerca de 30% do que é comprado
para abastecer as escolas.
Segundo o secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, além de fornecer um alimento
de qualidade e sem agrotóxicos
para os alunos, o programa da
Agricultura Familiar valoriza e
incentiva o agricultor do município.
“Depois de dois anos sem fornecer e sequer bater a meta dos
30% da agricultura familiar. Pela
primeira vez, Itaboraí conseguiu
atender somente com produtores
locais. Com a retomada das aulas

FOTO: EVELEN GOUVÊA

Faetec abre inscrição
para os primeiros cursos
em Casimiro de Abreu

FOTO: DIVULGAÇÃO

Os alimentos entregues às escolas são livres de agrotóxicos

presenciais nas escolas, conseguimos continuar com o abastecimento destes alimentos tão importantes para os alunos. É bom
saber que nossas crianças estão
consumindo produtos de qualidade”, disse o gestor da pasta.
No mês de julho foram entregues mais de 7 mil quilos de
alimentos, já em agosto esse número subiu para mais de 30 mil
quilos. Seguido por 24,589kg em
setembro; 14,100kg em outubro;
17,572kg em novembro e finalizando o ano, com 1,785kg em
dezembro.
Sobre o Programa
A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no

mínimo 30% do valor repassado
a estados, municípios e Distrito
Federal pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE) deve ser utilizado na
compra de gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou de suas organizações,
priorizando-se os assentamentos
da reforma agrária, as comunidades tradicionais indígenas e
as comunidades quilombolas. A
aquisição dos produtos da Agricultura Familiar poderá ser realizada por meio da Chamada Pública, dispensando-se, nesse caso,
o procedimento licitatório.

A parceria com a Fundação de
Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, começou a dar
frutos. Estão abertas as inscrições para
os primeiros cursos no polo da Faetec
em Casimiro de Abreu. As incrições
e os editais com as informações estão
nesse link pelo link http://www.faetec.rj.gov.br/index.php/inscricoes/
concursos/27-qualificacao (EDITAL
DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2022 – 1ª RODADA)
Para Casimiro de Abreu estão disponíveis os cursos: Assistente administrativo, 15 vagas; Assistente de Logística, 15 vagas; Assistente de Pessoal, 15
vagas; Assistente de Recursos Humanos, 15 vagas; e Operador de Computador, 30 vagas.
As aulas serão presenciais e terão
início no dia 14 de fevereiro. Vão acontecer no polo da Faetec que fica na Escola Municipal Patrick Marchon Portal, no Centro em Casimiro de Abreu.
“O secretário de Trabalho e Renda,
Alberto Massad, ressalta o critério de
seleção que é de responsabilidade, exclusivamente, da Faetec. “A seleção dos
participantes é feita por sorteio público,
com os inscritos para cada curso. Esse

sorteio é realizado na sala de multimídia no prédio da Diretoria de Gestão
da Informação da FAETEC”, explicou
Alberto.
Cada candidato poderá se inscrever
em, no máximo, dois cursos. Caso seja
sorteado para os dois cursos poderá
realizá-los, desde que sejam oferecidos
em dias e horários diferentes.
Confira os requisitos para cada curso:
* Assistente administrativo, 15 vagas;
Idade mínima: 16 anos / Ensino
Fundamental II (anos finais) Completo /
Carga Horária 240 h/a
Assistente de Logística, 15 vagas;
Idade mínima: 16 anos/ Ensino Fundamental II (anos finais) Completo /
Carga Horária: 240h/a
Assistente de Pessoal, 15 vagas;
Idade mínima:16 anos / Ensino Fundamental II (anos finais) Completo /
Carga Horária: 240h/a
Assistente de Recursos Humanos, 15
vagas
Idade mínima:16 anos / Ensino Fundamental II (anos finais) Completo /
Carga Horária: 240h/a
Operador de Computador
Idade mínima: 15 anos/Ensino Fundamental I (anos iniciais) Completo/Carga Horária: 240h/a
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Operação Segurança Presente chega a Itaboraí
O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli e o governador Cláudio Castro inauguraram no último dia 14, a Operação Segurança
Presente em Itaboraí. O projeto
irá funcionar diariamente, das 6h
às 22h, com policiais militares fazendo o patrulhamento a pé, em
motos e em viaturas pelas ruas
do município. Além de promover
ações de segurança pública visando um ambiente seguro e ações
de serviço social, como o acolhimento de moradores em situação
de rua.
Em Itaboraí, serão 23 policiais
militares, agentes civis e assistentes sociais que atuarão reforçando
a segurança nas áreas comerciais
e residenciais no Centro, Venda
das Pedras e Retiro São Joaquim.

O governador Cláudio Castro discursa na inauguração do projeto

A base ficará na Rua Doutor
Mendonça Sobrinho, 129, no
Centro. Para o chefe do Executivo itaboraiense, Marcelo Delaroli, o reforço no policiamento
da região vai contribuir para
diminuir os índices de violência

no município. Segundo ele, Itaboraí passou a ser vista de outra
forma pelo governo do estado.
“Desde o início do mandato, o Governo do Estado está
de portas abertas para Itaboraí. O governador sabe que ele

não tem um prefeito, ele tem
um amigo, um soldado que vai
para a rua e vai lutar até o final.
Quem cuida do meu povo, me
conquista. Eu venho lutando
todo dia por uma cidade melhor. A segurança foi uma pauta
de campanha nossa e acho que
esse programa vai contribuir
muito”, ressalta o prefeito de
Itaboraí.
Durante o discurso, o governador Cláudio Castro reafirmou o seu compromisso com
o povo de Itaboraí. O chefe do
Executivo estadual afirmou que
fica muito feliz em voltar e ver
como a cidade está em transformação. Segundo Castro,
ainda há muitos desafios para
enfrentar ao longo deste ano

mas, com uma administração
eficiente e ética, será possível
seguir investindo na educação,
na saúde e no que a população
de Itaboraí precisa.
“Estou feliz em ver Itaboraí avançar. Essa cidade viveu
o sonho do desenvolvimento
do Comperj e vimos esse sonho acabar. O prefeito de vocês
é duro e tem que ser mesmo.
Ele tem lutado por essa cidade pedindo asfalto, segurança
presente, entre outras. É assim
que se luta pelo povo. O nome
do Marcelo será eternamente
lembrado por gerações nesta
cidade. Estamos olhando para
Itaboraí como há muito tempo
não se olhava”, discursou Castro.

A aposentada Carmen da
Silva, que mora em Itaboraí há
42 anos, esteve no evento para
prestigiar e reforçou que a implantação do Segurança Presente em Itaboraí será muito
importante para o município.
“Nossa cidade estava precisando de um reforço na segurança, os policiais são muito bem-vindos aqui. Parabéns para o
prefeito e para o governador.
Isso mexe com a população e
vai ser muito bom para a gente. Nós estávamos precisando
mesmo do Segurança Presente aqui”, enfatizou.
Estiveram também presentes na cerimônia, os secretários municipais e vereadores.

