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Palavras de Avivamento

Por: Evaldo Peclat
Nascimento

Mulheres comandam
Silva Jardim
Em um momento em que os movimentos feministas lutam
cada vez mais pelo chamado empoderamento das mulheres,
o Município de Silva Jardim dá exemplo disto. A cidade tem à
frente de suas instituições-chaves – Administração Municipal,
Fórum e Delegacia – três representantes do sexo feminino.
A Prefeita é Maira de Jaime, recém-empossada em outubro
último. A Juíza, Daniella Correia da Silva, já ocupa o cargo há
algum tempo e a Delegada da 120ª DP, Janaína Peregrino, assumiu em julho de 2021, vinda do Município de Iguaba Grande. Agora a cidade é, literalmente, comandada por mulheres.
A Administração Municipal tem, ainda, cinco mulheres nos
cargos de Secretárias: Débora Maria Guimarães (Gabinete Civil), Elizete Ferreira Quintanilha de Souza (Educação, Cultura,
Ciência e Tecnologia), Renata Machado Ribeiro (Planejamento e Desenvolvimento Econômico), Sonia Maria da Conceição
(Trabalho, Habitação e Promoção Social) e Josiane Ferreira da
Silva Espírito Santo (Saúde e Assistência Social). Além disso, possui sete delas como subsecretárias: Mariene Miranda
da Silva (Saúde e Assistência Social), Alessandra Ferreira das
Neves de Oliveira (Desenvolvimento Sustentável e Solidário),
Roberta da Silva Fernandes (Planejamento e Desenvolvimento Econômico), Luanna D. Branco de Andrade (Comunicação
Social), Regina Maria da Conceição Xavier (Educação), Thaiz
Bernadino Moraes de Mendonça (Gabinete Civil) e Valciele
Rodrigues Evangelho (Orientação Pedagógica).
E mais 11 em outros postos de chefias: Melina Cláudia Heringer Gama Ghiotti Stofel (Controladora-Geral), Simone Maria dos Santos (Chefe de Gabinete), Raquel Luz da Silva (Presidente da Comissão de Licitação), Flávia Campos de Araújo
(Contadora-Chefe), Tatiana Alves da Silva Alexandre (Coordenadora Municipal Antidrogas), Renata Almeida Martins (Superintendente Executiva da Rede de Atenção Psicossocial), Júlia de Souza Rodrigues (Procuradora Jurídico-Administrativa)
e Rosilane Brum Cler Cunha (Instituto de Previdência de Silva
Jardim -- IPSJ), que tem, por sua vez, Marilucia Nascimento
Garcia Souza (Gerente de Benefício e Seguridade), Marlene
Cordeiro Dias (gerente- financeira) e Taísa Magdalena Ferreira (gerente-administrativa).
Ademais, a cidade conta, também, com várias mulheres
gerindo outras instituições de destaque: Verônica Mattos
(Sociedade Pestalozzi), Deise Moreira Paulo (Sindicato dos
Produtores Rurais), Mary Lopes (Associação dos Artesãos –
Associarte), Valda Carvalho (Agência do Instituto Nacional de
Seguridade Social -- INSS), Cláudia (gerente-geral da agência
do Banco Itaú), Eliane Xavier Cardoso de Campos (diretora
do Colégio Estadual Sérvulo Mello). Marla Domingues e Cláudia Márcia Macedo (respectivamente Presidente e secretária
executiva do Conselho Comunitário de Segurança – CCS). A
Defensoria Pública já teve à frente Nathália Milione e conta
com outras defensoras. A Câmara Municipal tem a vereadora
Andréia Menezes como 1ª Secretária.
Com tantas mulheres no poder e no controle, vamos torcer para que se diminuam os índices de violência e desigualdade contra elas na cidade, os quais, embora não registrados
nem divulgados convenientemente, sabe-se que são bem altos. Por sinal, há uma mística que diz que as mulheres são
menos propensas e vulneráveis à corrupção política, mais
responsáveis e preocupadas com a manutenção e preservação da família, melhores defensoras do Meio Ambiente, menos violentas e mais atentas para as questões da Promoção
Social e da Agricultura, além de terem um senso maior de
Justiça e equidade. Tomara que isto seja verdade no caso de
Silva Jardim. Esta ascensão de mulheres a cargos de chefias e
melhores remunerados na cidade, por sinal, também acaba
fazendo com que elas assumam a liderança financeira e pecuniária de suas famílias.
Peculiaridades: o ex-prefeito Jaime Figueiredo, marido da
prefeita Maira de Jaime, que a tinha como primeira-dama, agora é o seu Secretário de Governo e o “primeiro-cavalheiro do
Município”, se é que este termo e posição realmente existem,
é claro. Oportunamente, se Jaime Figueiredo se candidatar
novamente ao cargo de prefeito, poderá passar a ser conhecido e fazer campanha como “Jaime de Maira”. Vale lembrar
que Maira de Jaime também já entra para a História como a
primeira prefeita eleita em Silva Jardim. O que é uma façanha
para uma mulher que nunca ocupou nenhum cargo eletivo e
jamais se candidatou a nada. Penso que num futuro próximo
somente a Igreja Católica e a Maçonaria, em Silva Jardim e no
mundo, aliás, continuarão sendo lideradas por homens...
(Evaldo Peclat Nascimento é Jornalista, Professor e Poeta)

ATOS LEGAIS
CONCESSÃO DE LICENÇA
CERAMICA RODRIGUES LTDA - EPP, CNPJ/CPF 28.741.221/000130 recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a LICENÇA DE
OPERAÇÃO – MA 055 para operar a atividade de fabricação de telhas,
tijolos e lajotas, etc, com baixo potencial poluidor na Estrada do Cambucá, s/nº - Basílio – Rio Bonito – RJ. (Processo Municipal n° 4378/2021)

Reclamar ou Agir?
Muitas vezes criamos, projetamos ou interagimos com a realidade a partir dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Você
não acha? Se nossos pensamentos e palavras
forem positivos sempre, isso seria ótimo...
Reclamamos muito. Em casa, no trabalho,
na igreja, e até no lazer. Reclamamos da chuva e do sol, da direita e da esquerda, do padre
e do pastor, do ateu e do cientista, do vírus e
até da vacina. Reclamar é clamar novamente,
chamar para si, trazer para perto. Faz sentido
para você?
Quantas vezes nossas atitudes estão contribuindo para criação ou proliferação de um
clima tóxico de negatividade? Nossa reclamação e murmuração mudam a realidade para
melhor? Elas contribuem para a ordem e o
progresso? Espalhar ódio, palavras pesadas
e cruéis, julgamentos nocivos e perversos,

palavrões e toda sorte de agressões verbais,
presencial ou virtualmente, trazem bem estar para o relacionamento dos brasileiros?
Como não cair nesta armadilha?
Existem pensamentos e palavras que
atrapalham e fazem mal os outros e a nós
mesmos. Não vale a penas perder-se em reclamações, julgamentos e ressentimentos.
Nosso Mestre foi ferido para que vivêssemos
curados! E, fomos curados para Amar! O
caminho não pode ser o do vitimismo, nem
tão pouco o de acusações torpes e preconceituosas. O caminho não é encarar e catalogar pessoas e acontecimentos a partir do
medo, mágoas e desconfianças; mas apostar
na proximidade, na escuta, no cuidado, na
correção fraterna, e sobretudo, no Amor que
“tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo
suporta” (I Cor 13, 7).

Reclamar muda? Amar muda?
Encontre primeiro consigo mesmo. Busque primeiro Deus! Sinta-se reconciliado
com a sua história! Descubra no Amor a força para recomeçar e o segredo para perdoar!
Somos acompanhados, no caminho da vida,
por um Pai que nos ama, e com paciente ternura, nos mostra o melhor caminho a seguir
através do Seu próprio Espírito que habita o
nosso coração! Leia teu coração, enxergue a
tua alma, renove Nele tuas forças, escute o
Doce Espírito que em ti habita! Exerça gratidão ao invés de reclamação!
Terminemos com o grande Martin Luther king: “Talvez você não seja o responsável
pela situação em que se encontra, mas vai
acabar sendo se não fizer nada para mudá-la”.
E aí? Vai reclamar ou agir?

FIQUE POR DENTRO

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

ARI BRITO
O palestrante Ari Brito, 52 anos,
morador de Santos (SP), concedeu entrevista exclusiva ao Blog Jornal Cultura Viva no dia 11 de novembro e falou
sobre o ramo em que atua. “Eu iniciei na carreira como docente, dando
aula na universidade. Foram surgindo
oportunidades de palestrar e gostei
da experiência! Fui me aperfeiçoando até chegar no momento atual. Eu
sabia que, para chegar a um patamar
superior, precisaria evoluir. Então, fiz
e faço sempre treinamentos e cursos
de especializações para melhorar o conhecimento e as habilidades”, relatou.

PALESTRANTES
De uns anos para cá surgiram
muitos palestrantes com segmentos
diversos. Mas, esta realidade não assusta Brito, que também é professor
universitário, consultor e neurocientista. “Com a expansão de segmentos
e mais palestrantes o mercado se abre
e surgem mais oportunidades. Quanto
mais palestras tiverem, mais espaço
surge para todos nós”, declarou.

ʻSAIA JUSTAʼ
Já passou por alguma “saia justa”
durante uma ministração? “Várias. As
principais foram técnicas, como exemplo, o computador que travou no meio
de uma palestra e, em outra ocasião,
faltou luz durante o evento. Enfim, em
todas elas brinquei com a situação e

saí por cima. O humor, nesse momento, é fundamental para envolver a plateia e não deixar cair o engajamento
do público. Já continuei palestras sem
slides e sem microfone, e deu tudo certo!”, respondeu Brito.

MINISTRAR
Ele disse que ser professor universitário ajuda muito no ofício de
ministrar palestras. “Eu sempre falo:
ir numa faculdade e dar uma palestra, por exemplo, é bem mais fácil do
que conduzir uma classe durante um
ano inteiro. Um único contato vira
um show! Manter a audiência daquele
grupo um ou mais anos que é difícil
porque perde bastante o encantamento”, explicou.

TÉCNICAS
Se as técnicas da neurociência são
aliadas no quesito “convencimento coletivo” no tocante ao fato de conduzir
os espectadores ao norte do assunto
discutido, em suas palestras, Brito comentou. “O convencimento e a persuasão têm sentido quando impactamos
a vida das pessoas. Saber os canais de
comunicação de cada um (visual, auditivo e sinestésico) ajuda nesse alcance.
Mas, é muito mais profundo do que
um exame de ressonância magnética
funcional e o neuromarketing”, enfatizou o professor, que divulga seu
trabalho no Instagram @aribrito e no
Facebook Aristides Brito.

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Ari Brito
OCUPAÇÃO: Palestrante, professor universitário, consultor e neurocientista
INDICA O QUÊ? O livro “A religião do Cérebro”, do autor Raul Marino Jr., publicado
pela Editora Gente.
SUA OPINIÃO: Ele não é tão novo, foi publicado em 2016. Mas, trata de duas pontas
importantes para mim, que são a neurociência e a fé. Faz a construção entre a fisiologia
do cérebro e passagens bíblicas para explicar
Deus no nosso cérebro. O texto é bem simples, para leigos mesmo, porém, bem construído. Vale a pena!
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Acidente aconteceu em um trecho da RJ-124 conhecido como Curva do Bugre. No detalhe, a criança que faleceu

Acidente com ônibus na Via Lagos mata
criança de 8 anos e deixa nove feridos
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Um acidente de ônibus na
Via Lagos (RJ-124), altura da
curva da fábrica de bugre, no
bairro Três Coqueiros, matou
uma criança de 8 anos e deixou
outras nove pessoas feridas na
tarde do último dia 20, em Rio
Bonito.
O acidente aconteceu por
volta das 15h, quando um ôni-

bus da empresa Rio Ita, vindo de
Saquarema sentido Rio Bonito,
tombou em uma curva conhecida como curva do bugre. Segundo informações de pessoas
que estiveram no local, haviam
cinco crianças no acostamento e
uma delas, Lorran Ferreira Castilho, de 8 anos, foi atingido pelo
coletivo.
Segundo informações não
oficiais, o motorista teria passa-

do mal ao volante, feito a curva
em alta velocidade, e perdido o
controle do veículo. Após o acidente, populares teriam tentado
agredir o motorista, que foi retirado do local. Mais tarde, ele
teria sido conduzido a 119ª Delegacia de Polícia de Rio Bonito.
Vítima
A Secretaria de Educação de
Rio Bonito prestou uma home-

nagem ao menino Lorran em
suas redes sociais, já que ele era
aluno da Escola Municipal Júlio
Romero Cordeiro, no bairro Viçosa.
“O menino Lorran Ferreira
Castilho, 8 anos, nos deixou sua
alegria, o seu carinho e olhar, e
sua vontade de sonhar através
da educação.
Infelizmente, o aluno do 3º
ano da EM Júlio Romeiro nos

Detran Itinerante faz mais
de 30 atendimentos em
um só dia em Rio Bonito
FOTO: IGOR GASPAR

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

No último dia 26, Rio Bonito recebeu mais uma vez a equipe do Detran
Itinerante. Moradores da cidade, e de
outros municípios da região, como Silva Jardim, aproveitaram a oportunidade para regularizarem seus veículos.
Foram 36 agendamentos de veículos
atendidos em apenas um dia. Um dos
serviços mais solicitados no dia foi a
transferência de propriedade.
O Detran Itinerante ofereceu os serviços de transferência de propriedade,
transferência de jurisdição, transferência de município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, retificação de dados, primeira
licença, emplacamento e troca de placa
para Mercosul, entre outros.
A vinda do programa para Rio Bonito, que teve o apoio da Polícia Rodoviária Federal, aconteceu através de
uma parceria entre o deputado estadual
André Corrêa, o presidente do Detran
Adolfo Konder, com a Prefeitura de Rio
Bonito, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública.

E parece que a iniciativa foi aprovada pela população. O condutor Neil
Abrantes, morador de Tanguá, disse
que aproveitou a oportunidade que surgiu em Rio Bonito, para regularizar a
documentação do seu veículo.
“Achei muito legal essa iniciativa.
Aqui, inclusive, é mais calmo que lá
em Tanguá. Tem mais espaço e é mais
aberto”, ponderou Abrantes.
Mais Detran Itinerante
Já a despachante Cleide Bastos, sugeriu que o programa venha mais vezes
a cidade com datas fixas. “A ideia (do Detran Itinerante) é boa, mas seria melhor
se tivesse data fixa pra acontecer em Rio
Bonito porque aí a gente iria trabalhar
com mais propriedade, a gente conseguiria organizar melhor (a demanda dos
clientes)”.
Segundo o secretário de Segurança
e Ordem Pública de Rio Bonito, Rogério
Góes, os órgãos já estão considerando
estabelecer datas para o programa em
Rio Bonito.
“Nós, na Secretaria de Segurança e
Ordem Pública, estamos visualizando a
possibilidade de fazermos isso (trazer o

A ação teve
o apoio
da Polícia
Rodoviária
Federal e
recebeu vários
condutores
de cidades
vizinhas, como
Silva Jardim

Detran Itinerante), pelo menos, uma vez
por mês, tendo em vista a possibilidade
do Detran, na pessoa do Paulo Cunha,
que está coordenando essas ações, incluindo no calendário o município de
forma regular”, contou o secretário.
Um dos responsáveis pela vinda do
programa para a cidade, o deputado
estadual André Corrêa disse que a demanda do município justifica a vinda do
programa e que essa é uma necessidade,
principalmente em tempos de pandemia.
“É uma ótima notícia para a população de Rio Bonito (a vinda do Detran
Itinerante). Uma necessidade que agora temos oportunidade de atender. Há
tempos recebo pedidos para solicitar
agendamento de, pelo menos, uma data
de atendimento do Detran no município, e avalio a possibilidade de repetir
a presença da Vistoria Itinerante. Tenho impressão que a demanda em Rio
Bonito justifica, ainda mais agora pela
pandemia. Agradeço ao governador
Cláudio Castro e ao presidente do Detran, Adolfo Konder, pela sensibilidade
em atender a nossa sugestão”, disse o
deputado.

deixou após ter sofrido um acidente com ônibus da Rio Ita,
na altura de Três Coqueiros,
na tarde desta quinta-feira. O
nosso coração e sentimentos se
compadecem em favor dos familiares, amigos e professores do
nosso querido aluno. Que nossos sentimentos os alcancem e
acalentem nesse momento dor”,
diz a publicação da Secretaria
Municipal de Educação.

FOTO: SECOM / PMRB

O retorno das aulas será monitorado pela Secretaria de Saúde

Ano letivo de 2022
começa no próximo
dia 7 de fevereiro
Mais de oito mil alunos retornam às aulas nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino
no dia 7 de fevereiro. Com efeito
da pré-matrícula, cerca de 780
alunos novos ingressarão nas escolas de Rio Bonito.
O início do ano letivo de 2022
marca a volta dos alunos às aulas
totalmente presenciais, uma vez
que, no ano passado, as escolas
municipais se prepararam para
oferecer toda a segurança sanitária necessária contra o contágio
do coronavírus.
É importante mencionar que
todos os cuidados, tais como,
aferição de temperatura, uso de
máscaras, higienização das mãos
e uso de álcool em gel, continuarão a serem seguidos pelos profissionais da educação e alunos,
seja durante o transporte escolar
ou durante a permanência nas escolas.
“Esse retorno presencial às
aulas tem sido bem planejado,
não só a volta com 100% de capacidade presencial em sala, mas
também, com as nossas ações
pedagógicas para minimizar o
déficit no desenvolvimento educacional dos nossos alunos”, enfatizou o secretário de Educação,
Adalmir Cardoso.

Educação como serviço
essencial
O Decreto nº 150/2022 classifica a educação no município de
Rio Bonito como serviço essencial e determina a obrigatoriedade de retorno presencial das atividades nas escolas municipais da
Rede de Ensino.
Os alunos, que estejam no
grupo de risco ou que testem positivo para a Covid-19, com comprovação por laudo médico, serão
atendidos por meio do ensino
remoto conforme planejamento
pedagógico das unidades escolares e da Secretaria Municipal de
Educação.
O retorno contará com a avaliação e monitoramento constante junto a Secretaria de Saúde,
que poderá suspender o atendimento presencial em caso de
agravamento do contágio do coronavírus em Rio Bonito.
“Assim como aconteceu no
ano passado, as secretarias de
Educação e Saúde farão ações intersetoriais para conter o vírus e
conscientizar toda a comunidade
escolar sobre os cuidados a serem
feitos”, garantiu o prefeito, Leandro Peixe.
(SME PMRB/Natan Duarte)

Tiers Rangel
(21) 97252- 5092
Lívia Louzada
(21) 97252- 5092
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Câmara Municipal de Tanguá
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 1016 DE 29/10/2021
PROCESSO: 056/2021
ONDE SE LÊ:
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO.
LÊ-SE: AQUISIÇÃO DE CAMISAS PÓLO PARA UNIFORMES.

PROCESSO: 015/2022
HOMOLOGO o resultado da Licitação na Modalidade CONVITE nº 001/2022, com base no Art. 23, inciso II, alínea “a”,
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c o Art. 1º, inciso II,
alínea “a” do decreto nº 9.412 de 18 de Junho de 2018, do Tipo
Menor Preço Global, com o objetivo de aquisição de materiais
de informática para a Câmara de Vereadores de Tanguá.
Valor Global: R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos
reais).
Favorecido: 4FOUR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI –
ME.
TANGUÁ-RJ,27/01/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 018/2022
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: PESTANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA.
VALOR ESTIMADO: R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais).
OBJETO: pagamento de serviços de recarga de toners no

exercício de 2022.
TANGUÁ-RJ,14/01/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE
PROCESSO: 019/2022
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: PESTANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA.
VALOR ESTIMADO: R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).
OBJETO: pagamento de aquisição de toners novos no exercício de 2022.
TANGUÁ-RJ,14/01/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 020/2022
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:
LUANA
DOS
SANTOS
SOUZA
13284812717.
VALOR ESTIMADO: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
OBJETO: pagamento de serviços de fotocópias no exercício
de 2022.
TANGUÁ-RJ,14/01/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 023/2022
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: 4FOUR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. ME.
VALOR ESTIMADO: R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais).
OBJETO: pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos pontos de rede e alarmes no exercício de 2022.
TANGUÁ-RJ,14/01/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 024/2022
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:
LUANA
DOS
SANTOS
SOUZA
13284812717.
VALOR ESTIMADO: R$ 17.136,00 (dezessete mil e cento e trinta e seis reais).
OBJETO: pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva de Telefonia e CFTV no exercício de
2022.
TANGUÁ-RJ,14/01/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE
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REGIÃO
Governo Leandro Peixe começa 2022 com 30% a mais de
orçamento, e 50% de remanejamento para administrar
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Um ano após assumir a Prefeitura de Rio Bonito, o prefeito
Leandro Peixe começou 2022
com duas boas cartas na manga.
Tem 30% a mais de orçamento,
em relação a 2021, para administrar a cidade, segundo a Secretaria de Planejamento; e 50%
de remanejamento, aprovado pela
Câmara de Vereadores. Serão R$
380.570.280,72 para bancar todas
as despesas, investimentos e demais demandas do município.
Remanejamento
Na prática, os 50% de remanejamento significam que o prefeito
pode movimentar os recursos do
orçamento, de acordo com a lei,
usando o crédito adicional suplementar. O secretário de Planejamento de Rio Bonito, Fabiano
Mello, salienta que esse montante
do orçamento ainda não está disponível nos cofres da Prefeitura,

como muita gente pensa.
“Essa é uma previsão orçamentária de crédito. Os recursos
ainda entrarão ao longo do ano
na conta da Prefeitura”, explica
Fabiano.
Mas a porcentagem de remanejamento é um assunto que divide opiniões em todas as esferas
públicas do país. Há quem afirme
que quanto maior a porcentagem,
maior a liberdade do Executivo
para agir de forma ‘autônoma’, ou
seja, sem autorização Legislativa.
Mas há também quem entenda que na espera pública, essa movimentação é importante para pôr
em uso recursos que não estavam
previstos na Lei Orçamentária
Anual (LOA), como por exemplo,
uma emenda parlamentar obtida
após a aprovação da LOA.
Recursos
A reportagem da Folha fez
uma pesquisa através do perfil
do Instagram do Jornal (@folhadaterrajornal) para saber quais

gurança.

O prefeito Leandro Peixe (detalhe)
tem mais de R$ 350 milhões para
honrar despesas e investimentos
em 2022

as áreas que a população percebe a
necessidade de mais investimentos.
A área da saúde foi a mais lembrada
pelos leitores, seguida da educação e
infraestrutura urbana.
Para cobrir todos os custos da
Secretaria de Saúde, o prefeito terá
cerca de R$120 milhões; já para a Se-

cretaria de Educação, o orçamento é
de cerca de R$105 milhões; e para a
pasta de Obras e Serviços Públicos,
cerca de R$38 milhões estão orçados.
Além dessas três áreas, os leitores
também pediram mais investimento
no trânsito da cidade, na área cultural, geração de emprego, e mais se-

Dívidas
Além do orçamento, outra preocupação de todo gestor é com as dívidas.
Segundo informações da Secretaria de
Fazenda, em 2022, a atual administração herdou de governos passados uma
dívida de cerca de R$60 milhões, sendo R$50 milhões em contratos que não
foram honrados e restos a pagar, e de
cerca de R$10 milhões em dívidas judiciais. Dessas dívidas judiciais, segundo
o secretário de Fazenda Marco Aurélio
Alves, R$6 milhões, aproximadamente
são referentes a dívidas trabalhistas.
De acordo com o secretário, em
2021, foram regularizadas as dívidas
previdenciárias e tributos federais.
Com o Instituto de Previdência dos
Servidores Municipais de Rio Bonito
(IPREVIRB), dívida que se arrasta há
anos, Marco informou que um estudo
para regularização do problema já está
sendo encaminhado.
Até o fechamento desta edição, a
Prefeitura não havia fechado o balanço
do valor que já foi quitado em dívidas.

Super-heróis se unem para ajudar na luta
contra a Covid-19 em Tanguá
Para diminuir a adrenalina
e a ansiedade das crianças na
hora da vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Tanguá
teve uma ideia inovadora: escolheu o palco do projeto cultural
Lona na Lua, instalado no Centro da cidade, para imunizar os
pequenos no último dia 22.
Além do lugar, que muito
se assemelha com a lona de um
circo, a Prefeitura levou para o
local de vacinação super-heróis
conhecidos, como Batman, Homem-Aranha e o Flash.
“A gente sabe que o momento da vacina é sempre muito
traumático para as crianças,

FOTO: DIVULGAÇÃO

Além de tomarem vacina, as crianças também curtiram os super-heróis

seja pelo nervosismo ou mesmo pelo medo. O que a gente
pretendeu foi criar um ambiente mais convidativo e com isso
estimular a vacinação infantil
nesse momento no qual os indicadores mostram um novo avanço da Covid-19”, disse Rodrigo
Medeiros, prefeito de Tanguá.
A ação teve como público
alvo crianças de 5 a 11 anos com
comorbidades ou deficiência,
além daquelas com 10 e 11 anos.
A tanguaense Gabriela Américo, mãe da Mirella Almeida,
de 8 anos, que tem comorbidade, compareceu à mobilização e
se surpreendeu com os persona-

FOTO: BPRV / RIO BONITO

BPRv de Rio Bonito prende
duas mulheres com duas
mil tiras de maconha
Mais uma apreensão dos
policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Boa
Esperança, Rio Bonito. Desta
vez, duas mulheres, de 22 e 24
anos, foram presas em flagrante, no último dia 24, com duas
mil tiras de maconha escondidas na bagagem de um carro

de aplicativo que seguia em direção a Cabo Frio. Segundo os
policiais, a droga seria oriunda
da Comunidade Nova Holanda,
no Rio.
A prisão aconteceu depois
que os policiais perceberam
que as duas passageiras do carro demonstraram nervosismo

ao passarem pela blitz do posto. Foi dada ordem de parada e
foi feita uma revista na bagagem de ambas. A droga estava
dividida em 10 pacotes, totalizando duas mil tiras de maconha.
Segundo a polícia, elas teriam revelado que receberam a

gens.
“Fiquei encantada com o
cuidado e com a iniciativa. As
crianças gostam muito dos super-heróis e com mais diversão
acabam perdendo o medo“, disse.
Para o fundador e diretor
do Lona na Lua, Zeca Novais,
“abrir as portas de nossa casa
para a campanha de vacinação
é um orgulho imenso para nossa instituição. Parabenizamos a
Prefeitura de Tanguá, torcendo
para que mais gestores tenham
a mesma sensibilidade, principalmente quando se trata de
crianças”.

A droga seria entregue em Cabo Frio, na Região dos Lagos

droga na Rodoviária Novo Rio
e que receberiam R$ 1 mil cada
para fazer o transporte do entorpecente. Elas não souberam

dizer para qual comunidade levariam a carga. O caso foi registrado na 119ª Delegacia de
Polícia de Rio Bonito.
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Prefeito de Maricá presenteia escritor
Xico Sá, com livro sobre a casa de Darcy Ribeiro
Jornalista, escritor, comentarista
de TV e palestrante, Xico Sá vibrou
em vídeo postado em seu Instagram
ao mostrar o livro sobre a casa de
Darcy Ribeiro que recebeu de presente do prefeito de Maricá, Fabiano
Horta.
“Este ano de 2022 é importantíssimo, tem eleições, e ainda vem a ser
o ano do centenário de Darcy Ribeiro.
O cara, o homem que pensou o Brasil,
e eu recebi esse livro do Fabiano Horta, prefeito de Maricá. Muito obrigado. Maricá, a terra da Utopia, onde
Darcy escreveu o final dos livros mais
importantes do povo brasileiro. Então, 2022 se liga, teremos a inauguração do museu da Casa Darcy Ribeiro.
Esse homem é quente”, disse Xico Sá.
O livro é sobre a casa onde Darcy
morou na Praia de Cordeirinho, em
Maricá, local que ele adorava. O imóvel, com projeto original de Oscar
Niemeyer e inteiramente restaurado,
está aberto à visitação pública e vai
virar museu.

Atrizes também receberam
exemplares
Duas das mais importantes e
consagradas atrizes da televisão brasileira, Marisa Orth e Regina Casé,
compartilharam recentemente no
Instagram a emoção que sentiram ao
receber um presente especial: o livro
“Darcy Ribeiro em Maricá, a utopia é
aqui”.
A obra, com curadoria do artista
plástico e designer Gringo Cardia e
produzida com apoio da Prefeitura da
cidade, localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, marca o início das celebrações pelo centenário do
antropólogo e educador, cuja trajetória
inspira projetos sociais no município.
“É um livraço!”, festejou Marisa.
“Estou doida pra ir a Maricá”, confessou Regina.
“Na casa que foi do Darcy Ribeiro
em Maricá, que é um lugar lindo, estão fazendo esse museu. Gringo Cardia, Maricá, que máximo! Obrigada,
Gringo! Obrigada, Darcy! Obrigada,

Maricá! Sensacional!”, enalteceu Marisa
Orth, no dia 06/12, em seus Stories.
Folheando as páginas do livro, assim
como fez Marisa, Regina Casé também
foi só elogios ao trabalho. “O livro é lindo, uma joia feita pelo Gringo Cardia.
Estou doida para ir a Maricá só para ver
isso de perto, deve ser uma coisa linda”,
afirmou a atriz e apresentadora no vídeo
que postou em 04/01.

Mais sobre a casa de Darcy
São 11 cômodos, em formato côncavo e com paredes em curvas, similares O livro fala sobre a casa em que Darcy Ribeiro morou em Maricá
a uma oca, uma referência aos povos inUm circuito inteiramente cultural praias, montanhas, lagoas e cachoeidígenas, admirados por Darcy Ribeiro.
Maricá criou o Circuito Cultural ras. O município oferece transporte de
Na entrada principal, há uma estátua
de bronze do antropólogo posicionada Caminho das Artes onde, além da resi- massa de graça aos moradores em ônide frente à praia, em alusão à sua pai- dência de Darcy, há casas de um grupo bus, vans e bicicletas compartilhadas,
xão pela Praia de Cordeirinho. Dentro, de personagens com importância artís- e é ainda pioneiro na transferência de
estão objetos pessoais dele e estruturas tica, antropológica e cultural na cidade, renda por meio de uma moeda social
que remetem à sua trajetória. O imóvel como as de Maysa, Beth Carvalho e (Mumbuca) aos habitantes que mais
precisam –, iniciativa que colaborou dipassou para a administração municipal João Saldanha.
retamente para o IBGE apontar Maripor meio de um comodato, assinado
Uma cidade fora da curva
cá, no fim de 2021, como a cidade com
em fevereiro de 2009 junto à Fundação
A beleza de Maricá é considerada maior crescimento de participação do
Darcy Ribeiro, com objetivo de resgatar
e compartilhar as ideias do antropólogo. esplendorosa à prática do turismo, com PIB no país.
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Cenas de roubos no Centro da
cidade assustam moradores
Na última semana de janeiro, dois assaltos chamaram a
atenção dos riobonitenses. As
cenas de uma mulher tendo
uma bolsa roubada no Centro
de Rio Bonito, em plena luz
do dia, e as imagens de um
homem invadindo uma loja de
roupas durante a madrugada,
também no Centro, sem muita
dificuldade, deixaram os riobonitenses assustados e com a
sensação de insegurança.
Assalto à luz do dia
Na manhã do último dia
24, cenas captadas pela câmera
de segurança de um estabelecimento comercial de Rio Bonito, flagraram o exato momento
em que uma mulher é assaltada
na Rua XV de Novembro, em
plena luz do dia. As imagens
circularam pela internet e não
houve quem não se espantasse
com a audácia dos criminosos,
que pareciam muito bem coordenados no momento que
praticamente encurralaram a
vítima na esquina da calçada
de uma loja de cosméticos.
A sacola levada pelos bandidos continha parte do fluxo
de caixa de uma loteria que fica
a cerca de 20 metros de onde
aconteceu o assalto. O valor
não foi divulgado.
No mesmo dia, horas depois, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu capturar os
acusados na BR-101, altura
de Duques. Os homens foram
reconhecidos pela vítima e a
prisão foi registrada na 73ª
Delegacia de Polícia de Neves,
em São Gonçalo.

FOTO: REPRODUÇÃO / VIDEO

O homem forçando a porta da loja de roupas, no Centro

Roubo a loja
Dois dias depois, mais um
comerciante teve prejuízo em
Rio Bonito. Desta vez, uma
loja de roupas e artigos de vestuário, localizada na Avenida
Sete de Maio, foi arrombada
durante a madrugada do dia
26. A ação mais uma vez foi
flagrada pelas câmeras de segurança da loja que mostram
o homem quebrando a porta
de vidro do estabelecimento
para entrar. Segundos depois,
ele sai com o fruto do roubo
em baixo do braço e foge de
bicicleta.
Repercussão
A repercussão dos casos
foi praticamente instantânea
nas redes sociais da Folha.
No Instagram do Jornal (@

FOTO: CLARILDO MENEZES

folhadaterrajornal) a seguidora Eliane Solano comentou:
“Segurança urgente!!!”, outra
leitora disse, “Alô @prefriobonito, precisamos de mais segurança na nossa cidade!”.
Procurado
Através das imagens da
câmera de segurança, a equipe
da 119ª Delegacia de Polícia
de Rio Bonito identificou um
homem que seria o suspeito
do roubo na loja de roupas, ele
teria o apelido de ‘Cabeça’, e
seria o autor de outros roubos
e furtos na cidade. Qualquer
informação sobre o acusado ou
sobre o caso, os agentes pedem
para que a pessoa entre em
contato com o WhatsApp da
Delegacia (21) 96706-3739.
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GERAL
Jovem de 18 anos morre afogado
na Lagoa Azul, em Tanguá
Lívia Louzada

FOTO: TIERS RANGEL

folhadaterradigital@gmail.com

O lugar conhecido como Lagoa
Azul, no bairro Minério, em Tanguá, pode ter feito sua primeira vítima fatal. O DJ Luiz Souza, de 18
anos, teria se afogado no lago na
noite do dia 24, e após buscas do
Destacamento do Corpo de Bombeiros de Rio Bonito, o corpo foi encontrado por volta das 12h30 do dia
seguinte, 25. O caso foi registrado
na 70ª Delegacia de Polícia de Tanguá.
Ainda não se sabe ao certo como
tudo aconteceu. Algumas informações dão conta de que ele estaria
com um grupo de amigos, mas a
versão não é oficial.
O jovem foi enterrado no dia 26,
sob forte comoção da família e de
amigos.
Lagoa Azul
O lago foi batizado com esse
nome pelos moradores da região devido a cor da água azul turquesa. De
1978 a 2015, a mineradora Sartor
explorou o mineral fluorita na re-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A vítima teria se
afogado no dia
24, e o corpo só
foi encontrado no
dia seguinte

Cerca de 20 crianças, alunos do CTAV, estiveram no evento

gião. A água da chuva então
teria se acumulado na cratera que se formou nesses 37
anos de atividade. Essa água,
em contato com elementos
químicos, como alumínio,
manganês e flúor, resultaria
no tom azul ou esverdeado.
Apesar do acesso difícil
e do local não ser aberto ao
público, a lagoa atrai muitos
visitantes, principalmente
nos fins de semana de verão.

A fama do paredão de pedras
com água cristalina começou
em 2017, quando o Jornal
Informe RJ fez uma reportagem sobre o local e publicou
em seu canal no YouTube.
O vídeo tem mais de 2,6 milhões de visualizações.
Turismo
Há alguns anos, a Prefeitura de Tanguá tenta transformar o ambiente em um

local turístico, e assim poder
organizar o acesso e a visitação da área. Em nota, a Prefeitura informou que “iniciou
as negociações para desapropriação e compra da propriedade. Algumas reuniões foram realizadas, de modo que,
a expectativa é no sentido de
concretização da compra. O
interesse do município é explorar turismo de contemplação no local”.

Projeto CTAV
participa de
evento social
esportivo em
Silva Jardim
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

O projeto social Centro de
Treinamento Árvore da Vida
(CTAV), de Rio Bonito, marcou presença no 1º Aulão Kids
Kronos Bjj de Silva Jardim,
que aconteceu no último dia
30. Cerca de 20 crianças, alunas do projeto de Rio Bonito e
moradoras dos bairros Rio do
Ouro e Bosque Clube, interagiram com os alunos de outros
projetos sociais que estavam
presentes, e ainda tiveram aulas com outros professores. A
idealizadora do evento foi a
professora de Jiu-Jitsu de Silva
Jardim, Patrícia Amaral.
Segundo o fundador e diretor do projeto CTAV, Tiago

Bitesnik, o objetivo do intercâmbio foi o incentivo a prática
de esportes e a troca de experiências entre projetos sociais da
região, além de promover um
dia diferente na realidade da
vida dessas crianças.
“Essas crianças tiveram a
oportunidade de sair do bairro
em que moram e ir para outra
cidade para praticar esporte,
fazer algo do bem. Normalmente, elas não sairiam do
bairro delas, mas sair e fazer
algo que dá prazer, esse é o papel do esporte. Promover essa
felicidade e o valor transformador a essa garotada, e mostrar pra elas que vale a pena
a prática de esportes e estar
no caminho do bem, é nossa
maior intenção”, disse Tiago.

