


RIO BONITO, DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 20222 JORNAL FOLHA DA TERRA

COLUNIstas

Relacionar-se é existir! Todos nós somos 
seres em relação! Portanto, relacionar-se é 
preciso!

Mas como se relacionar? Esta nobre arte 
nos foi ensinada em casa ou na escola? Quais 
são as bases? Quem são nossas referências? 
Por que sofremos tantas vezes nesta dimen-
são humana? A pandemia melhorou nossos 
relacionamentos?

Acredito, com muitos outros estudiosos, 
que a maior crise do nosso tempo é uma 
crise de relacionamentos! A crise dos relacio-
namentos humanos é o maior desafi o destes 
nossos tempos!

Somos seres relacionais que crescemos, 
aprendemos e reaprendemos nos relacionan-
do. Aquilo que está em crise é a nossa forma 
de compreender a realidade e de nos relacio-
narmos entre nós. É, bem verdade, que a pri-
meira relação que precisamos instaurar é co-

nosco próprios, com nossa própria essência 
e história, nossos valores, virtudes e nossas 
próprias mazelas e sombras. Porém, nós tam-
bém precisamos uns dos outros. Este tipo de 
interdependência é o maior desafi o imposto 
à maturidade da própria pessoa, como tam-
bém o bom funcionamento da sociedade!

Imaginem se nossos relacionamentos fos-
sem benéfi cos, positivos e saudáveis! E, por 
que ainda, temos tantas pessoas que vivem, 
justamente, para prejudicar, atacar, desfa-
vorecer e adoecer os outros? Por que tanta 
indiferença e maldade entre as relações hu-
manas? Por que o Cristianismo, a Política e 
o Futebol mais dividem que unem? Por que 
entre irmãos existem relações tão maquiavé-
licas? Por que as igrejas são palcos e habitats 
de plantio de joio e cizânia? 

Convivência, comunicação assertiva, 
compaixão, empatia, interação, inclusão, par-

tilha, perdão, verdade, amor autêntico. Tudo 
isso pode e deveria favorecer nossas relações. 
Relacionamentos são nossas relações em 
ação. Como você se relaciona consigo, com os 
outros e com Deus? 

O Amor dá vida e luz a toda relação. O 
Amor cura os relacionamentos feridos. O 
Amor abre a alma, os braços e o coração, nos 
abrindo também para além de nós mesmos. 
O Amor escuta, congrega, abençoa e acolhe. 
O Amor liberta-nos de relacionamentos tóxi-
cos, adoecedores e mortais. 

Que o Espírito Santo nos ajude a plan-
tarmos sementes novas de relacionamentos 
sadios e amorosos, sinceros e edifi cantes, não 
com palavras e promessas que voem para 
longe, mas com exemplos simples, concretos, 
verdadeiros e corajosos que nos ajudem a vi-
ver um tempo novo na sociedade pós-Covid. 
Amém! 

FIQUE POR DENTRO

MARY DIFATTO  
A professora e escritora Mary Difat-

to, do Rio de Janeiro, concedeu entrevista 
ao Blog Jornal Cultura Viva, no dia 16 de 
novembro, e falou sobre sua paixão pelos 
folhetins da autora Ivani Ribeiro, faleci-
da em julho de 1995. Com isso, ela vem, 
acompanhada por uma multidão fasci-
nada pelo assunto, há alguns anos, mo-
vimentando as redes sociais e realizando 
eventos, verdadeiros encontros que mar-
cam a história de vida e a relação de cen-
tenas de telespectadores que vibram com 
as grandes produções na TV. “Eu sempre 
amei novelas! Há cerca de quatro anos, 
mais ou menos, que estou envolvida com 
assuntos concernentes às telenovelas”, 
declarou.

‘A GATA COMEU’       
Sempre que possível, Mary participa 

de um passeio ao bairro da Urca com os 
fãs da novela “A Gata Comeu”, exibida pela 
Rede Globo em 1985, para conhecerem os 
imóveis onde foram gravadas cenas, na 
época. Inclusive, esse encontro tem a pre-
sença de alguém do elenco, geralmente. 
“Eu registro esses eventos. Meu lado fã e 
escritora me leva a conversar com outros 
participantes, buscar mais informações, 
estar por dentro de tudo. É algo que acon-
tece com muita naturalidade”, explicou.

  
ARTISTAS 
Ela citou os artistas que conhece e 

apoiam esse movimento de nostalgia. 
“Tive o privilégio de entrevistar o Élcio 

Romar, a Nina de Pádua, o Eduardo Tor-
naghi, a Kátia Moura e o Sylvio Perroni, 
além do sonoplasta Sérgio Seixas. Direta 
ou indiretamente, todos apoiam, através 
de comentários, curtidas nas postagens, 
compartilhamentos, enfi m. Eles são, to-
dos, maravilhosos!”, elencou.

‘PARA SEMPRE’
Segundo Mary, sua relação com as 

obras da autora Ivani Ribeiro surgiu quan-
do estreou a novela “A Gata Comeu”. “Fi-
quei rendida, para sempre, pelo talento da 
Ivani! Não tive a felicidade de conhecê-la. 
Era um dos meus muitos sonhos. Queria 
apertar suas mãos, dar um abraço e agra-
decer por tudo que ela nos brindou atra-
vés de suas obras magnífi cas! O mundo 
só é, ainda interessante, porque tivemos 
uma maga como Ivani Ribeiro para trans-
formá-lo num espaço melhor, onde ainda 
vale a pena viver!”, disse emocionada.

REDES SOCIAIS   
Outros fãs das obras da autora Iva-

ni Ribeiro podem seguir os trabalhos da 
Mary Difatto nas seguintes redes sociais: 
@marydifatto (no Instagram) e “Novelas 
de Ivani Ribeiro” (no Facebook). E ela 
deixou um recado. “Já há algo marcado 
para o dia 9 de abril de 2022, caso esteja 
todo mundo vacinado, seguindo à risca 
os protocolos de saúde e segurança. Mas, 
pode sofrer alteração. O grupo Novelas 
de Ivani Ribeiro e os de A Gata Comeu 
vão avisar quando estiver mais próximo”, 
antecipou.

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Mary Difatto.

OCUPAÇÃO: Professora e Escritora.

INDICA O QUÊ? O livro “Pássaros Feri-

dos”, da autora Colleen McCullough.

SUA OPINIÃO: Uma obra perfeita, em 

que, mais do que falar de uma simples mu-

lher apaixonada por um padre, existe o lado 

humano, sofrido, onde fica claro que todos 

nós somos verdadeiros pássaros que se ferem 

por toda a vida. É uma injustiça resumir essa 

obra grandiosa a um mero texto sobre um 

amor impossível.

Cantinho do Poeta
Por: Evaldo Peclat

Nascimento

MULHERES SE DESTACAM 
EM ESPORTES EM 
SILVA JARDIM

Na edição passada, falamos sobre o empoderamento 
de mulheres em Silva Jardim em cargos de chefi as. Nesta, 
enfocamos a participação, empenho e destaque delas em 
esportes. A cidade conta com várias representantes do sexo 
feminino notadamente em diversas modalidades até pouco 
tempo consideradas “exclusivas” de homens. Como futebol 
de salão, ciclismo, ginástica funcional, tae kwon do, futevô-
lei em duplas e, até mesmo, “altinho” (“linha de passes”). 
Além disso, muitas se exercitam em danças de zumba e 
balé clássico, assim como em atividades de hidroginástica, 
as quais, por sua vez, são tidas como destinadas exclusiva-
mente a elas. 

Todos os dias é possível ver-se muitas delas pratican-
do, junto com homens, aliás, em locais como a quadra de 
vôlei de areia localizada junto ao ginásio poliesportivo Jor-
ge Mendonça e no próprio ginásio. Também numa piscina 
aquecida no calçadão da Avenida Silva Jardim, assim como 
na sede da Associação Musical e Dramática Honório Coelho 
(AMDHC\) e na Academia de Dança Andremylla Machado.

As práticas de futebol de salão, zumba, tae Ken do, gi-
nástica funcional e futevôlei de duplas, por sinal, fazem 
parte do programa de atividades físicas da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer. A zumba é ministrada pelo bai-
larino e professor de dança Ryan Moraes, todas as segun-
das e sextas-feiras, das 19 às 20 horas, na AMDHC. Ele é 
contratado pela Administração Municipal para ministrar as 
aulas que reúnem dança e ginástica rítmica. Também ensi-
na balé clássico, das 17h30min. às 18h30min. Com cerca de 
20 participantes, a zumba é praticada quase que exclusiva-
mente por mulheres, havendo apenas um representante do 
sexo masculino, além do instrutor. O mesmo acontecendo 
com a Hidroginástica. A Hidroginástica é uma iniciativa da 
professora de Educação Física Mary Soares Já a Academia 
Andremylla Machado ministra balé clássico e outros tipos 
de danças modernas e contemporâneas, numa iniciativa da 
professora de dança Andremylla Machado, que reúne na 
sua maioria meninas e moças. 

A comerciante Dulce, dona de uma pastelaria no “Espa-
ço Cultura e Lazer”, é um exemplo de mulher na atividade 
de ciclismo. Ela lidera inclusive um grupo exclusivo de mu-
lheres, denominado “As Brabas”. Recentemente ela foi e vol-
tou de “bike” até uma cidade de Minas Gerais, percorrendo 
cerca de 700 quilômetros. Além dela, várias outras mulhe-
res praticam o mesmo esporte em outros grupos da cidade, 
chegando a serem cerca de 40 por cento das presenças nas 
equipes “Canela de Pau”, “Canela de Velho”, “Quase Bru-
tos”, “Giro Fantasma”, “Varginha Sempre Girando”, “Loucos 
por Pedal”, “Vida sobre Rodas”, “Acasj” e “Única”, esta úl-
tima sendo uma espécie de associação ou “federação” que 
reúne um representante de cada um dos outros grupos. 

(Evaldo Peclat Nascimento é Jornalista, Professor e Poeta)

C
Padre Ortodoxo Eduardo Braga
Palavras de Avivamento

Relações e Relacionamentos...

ATOS LEGAIS
CONCESSÃO DE LICENÇA

DAVI MELO DIAS, CNPJ/CPF 111.682.077-38 recebeu da Secretaria Mu-

nicipal de Meio Ambiente, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO 

MUNICIPAL – MA 013 para operar a atividade de corte e aterro para nivela-

mento  de greide( terraplanagem) na  Rua Ibérica Marchon Cardoso, Sítio 

02, Quadra 02, Green Valley – Rio Bonito – RJ.  (Processo Municipal n° 

6728/2021)
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rIO bONITO

Volta às aulas têm retorno presencial de mais de 80% 
dos alunos de Tanguá, e mais de 90% em Rio Bonito 

  Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Depois de um ano letivo híbrido - aulas 
presenciais e online - em 2021, no último 
dia 7, crianças e adolescentes retornaram 
às atividades presenciais. Dos cerca de seis 
mil alunos da rede municipal de Tanguá, 
dados preliminares da Secretaria Munici-
pal de Educação, apontam que 80 a 85% 
dos estudantes compareceram à sala de 
aula nesse retorno. Já em Rio Bonito, que 
possui cerca de 8 mil alunos, a presença 
chegou a 93,28%. Os alunos que ainda es-
tudam com ensino remoto em Rio Bonito, 
são 6,72%. Por conta da Covid-19, vários 
cuidados têm sido tomados para que alu-
nos, professores e funcionários não sejam 
infectados nem transmitam o vírus. 

Nos dois municípios, a higiene das 
mãos e a aferição de temperatura tem sido 
cobradas pelas Secretarias de Educação nas 
escolas. Em Tanguá, três estudantes e dois 
funcionários apresentaram sintomas na 
primeira semana de aula. Já em Rio Bonito, 
até o fechamento desta edição, nenhum alu-
no havia sido encaminhado de volta para 
casa por apresentar sintomas. As informa-
ções são das Secretarias de Educação dos 
dois municípios.

xxxxxx

Protocolos
Em Tanguá, segundo o secretário 

de Educação Luciano Lúcio, as unidades 
seguem as orientações do plano de reto-
mada das atividades presenciais e do pro-
tocolo da epidemiologia. Os funcionários 
recebem os alunos no portão, verificam 
a temperatura, colocam álcool 70% nas 

mãos dos alunos, garantem que estejam 
usando máscara, e ainda disponibilizam 
tapetes sanitizantes. Ele também infor-
mou que as escolas passam por desinfec-
ção todo mês e sempre que se detecta um 
caso de contaminação na unidade.

Em Rio Bonito, de acordo com a Secre-
taria de Educação, está havendo um traba-

lho intersetorial, com o apoio da Secreta-
ria de Saúde, para o monitoramento de 
alunos e funcionários. Os protocolos se 
iniciam no transporte escolar – alguns 
alunos utilizam o transporte fornecido 
pela Prefeitura – quando a temperatura 
é aferida e a utilização do álcool é ga-
rantida. Na entrada da escola, o mesmo 
procedimento é repetido com todos os 
alunos e também é feita a limpeza dos 
pés com tapetes sanitizantes. 

A Secretaria informou que “o aluno 
que já apresentar febre alta ou algum 
sintoma gripal no momento do embar-
que, é informado a retornar para casa 
para acompanhamento das aulas por 
meio do ensino remoto. As entradas 
e saídas dos alunos são separadas por 
turmas e em locais diferentes respei-
tando o espaço físico e a realidade de 
cada escola. As unidades escolares au-
mentaram o número de intervalos para 
refeição durante o recreio para minimi-
zar a circulação dos alunos e não gerar 
aglomeração”.

O retorno
Em Rio Bonito, apesar do retorno 

presencial das aulas ter sido estabele-
cido através de Decreto (nº150/2022), 

a Secretaria de Educação informou que 
duas escolas estão passando por refor-
mas, por isso, os alunos da Escola Mu-
nicipal Raulbino Pereira de Mesquita, 
no Parque Indiano, estão estudando 
sob ensino remoto, e os estudantes da 
E. M. Dr. Roberto Pereira dos Santos-
no Boqueirão, foram acolhidos, tempo-
rariamente, na E. M. Rômulo Tude, no 
mesmo bairro.

A importância do retorno
Na visão do secretário de educação 

de Tanguá, Luciano Lúcio, a volta às 
atividades presenciais é uma necessi-
dade. “Tenho certeza que o bem-estar 
de nossas crianças e famílias está sendo 
preservado. Privar nossas crianças de 
atividades físicas, alimentação e conví-
vio no espaço escolar, é potencializar o 
prejuízo causado até aqui na educação 
deles”.

A mesma opinião tem o secretá-
rio de Educação de Rio Bonito, Adal-
mir Cardoso. “O retorno presencial 
é essencial para nós enquanto profis-
sionais, mas principalmente, para as 
nossas crianças que ficaram dois anos 
distantes da sala de aula. Nossas ações 
estão voltadas para recuperar o déficit 

O Programa Bolsa Atleta RJ 
2022, que prevê um benefício de, no 
mínimo, R$ 500 para auxiliar o trei-
namento de atletas e paratletas de 
todo o Estado do Rio, foi apresenta-
do a esportistas do município, no úl-
timo dia 14, na Sede Administrativa 
da Prefeitura de Rio Bonito.

O encontro contou com a parti-
cipação do prefeito Leandro Peixe 
e do secretário de Esporte e Lazer, 
Bernardo Oliveira, além dos paratle-
tas Carlos Augusto Barbosa (Guto), 
medalha de ouro em Guadalajara 
(México) na modalidade de vôlei 
sentado; Vitor Carvalho Penalva 
Costa, medalhista no tênis de mesa; 
o paraciclista Ramon Fonseca e o 
campeão brasileiro e estadual de Ru-
gby em cadeira de rodas, André Luiz 
Guerreiro.

Ao todo, são cinco categorias 
para atletas e paratletas: Olímpica 
& Paralímpica, Internacional A, In-
ternacional B, Nacional A e Nacio-
nal B. O diferencial do programa é 

que 85% das bolsas serão destinadas 
para atletas e paratletas da base. Isso 
representa 58% dos recursos desti-
nados para fomentar uma nova ge-
ração de esportistas. Os demais 42% 
dos recursos serão destinados para 
atletas de alto rendimento (15% das 
bolsas).

Bolsa Atleta Municipal – O 
prefeito e o secretário de Esporte e 
Lazer estudam a possibilidade de im-
plantar esse mesmo benefício, à nível 
municipal, destinado a fomentação e 
incentivo a pratica esportiva, ativida-
de afetada diretamente pela pande-
mia.

“O Bolsa Atleta Municipal será 
forma de combater os efeitos da 
pandemia que atingiu todos nós, e 
também atletas e paratletas. Essa 
paralisação dos treinamentos e das 
competições foi um prejuízo enorme 
para os esportistas do estado e tam-
bém da nossa cidade. Neste momento 
de retomada, é preciso olhar também 
para este segmento”, afirma o prefei-

to.
Critérios – Além dos jovens atle-

tas, estão aptos a receber a Bolsa-Atle-
ta RJ praticantes de surfe e esportes de 
alto rendimento de todas as modalida-
des, desde que filiados a uma federação 
estadual, associação nacional, confede-
ração nacional ou pelos comitês olím-
pico e paralímpico brasileiro.

“Essa iniciativa de criar o Bolsa 
Atleta Municipal vai contemplar atle-
tas e paratletas nos níveis profissional, 
universitário e escolar, englobando 
crianças, adolescentes e também por-
tadores de deficiências. Contamos com 
uma equipe técnica para viabilizar esse 
trabalho, que requer muita transpa-
rência e responsabilidade”, garante o 
secretário de Esporte, Bernardo Oli-
veira.

Os interessados em participar do 
Programa Bolsa Atleta do Estado de-
vem acessar (http://www.rj.gov.br/
secretaria/esporte), onde o edital foi 
publicado, para obter todas as infor-
mações.

Governo divulga edital do 
Programa Bolsa Atleta

Prefeito 
Leandro Peixe e 
o secretário de 
Esporte e Lazer, 
Bernardo Oliveira, 
com atletas e 
paratletas da 
cidade

Secretaria de Saúde 
de Rio Bonito tem 
novo comando

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

A administradora Cíntia Ma-
chado Souto é a nova secretária de 
Saúde de Rio Bonito. A nomeação 
da nova titular da pasta foi publica-
da no Diário Oficial da Prefeitura, 
no último dia 3. Na mesma edição, 
também saiu a publicação da exo-
neração, segundo informações da 
Prefeitura, a pedido dela, da ex-
-secretária, Mirilza Alves.

De acordo com a Prefeitura, 
Cíntia não trabalhava na Prefeitu-
ra, mas sim prestando consultoria 
com gestão em saúde, de uma em-
presa privada. Ela é formada em 
Administração e cursa Direito. 

A ex-secretária Mirilza deixa o 
cargo pouco mais de cinco meses 
depois de assumi-lo. Antes de ocu-
par a função de secretária de Saú-
de, ela era a Controladora Geral do 
município desde o início do manda-
to do prefeito Leandro Peixe. 

Mudanças
Essa foi a sexta mudança no 

primeiro escalão do governo mu-
nicipal. No dia 4 de janeiro deste 
ano, deixou a Secretaria de Comu-
nicação Social, Adevalcir dos San-
tos Hortêncio e entrou Bruno Aze-

vedo Martins. Já na Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Habi-
tação, 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 Le-
andro Peixe.

Outras mudanças já haviam 
acontecido anteriormente, a pri-
meira baixa foi a advogada Maria 
Fernanda Caldeira, que ficou pou-
co mais de 60 dias como secretá-
ria 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 as-
sumiu a função foi Mirilza Alves.

E a terceira baixa aconteceu 
em outubro, quando o então se-
cretário de Segurança e Ordem 
Pública, o policial militar do Ba-
talhão de Operações Policiais 
Especiais (BOPE), Rafael Sodré, 
deixou a pasta depois de 10 me-
ses no cargo. Em seu lugar, quem 
assumiu foi o também policial do 
Batalhão de Polícia Rodoviária 
(BPRv), Rogério Góes.

FOTO: SECOM/RB

FOTO: SME/PMRB

FOTO:REPRODUÇÃO / VÍDEO Nova 
secretária 
de Saúde de 
Rio Bonito, 
Cíntia Souto, 
é formada em 
administração

Alunos retomaram as aulas presenciais no último dia 7 em Rio Bonito e Tanguá
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Câmara Municipal de Tanguá
Portaria: 0107/2021

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

RESOLVE:
TORNAR sem efeito a Portaria 002/2021 de 04 de janeiro 

de 2021.
Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 14 de dezembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria 0108/2021

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

RESOLVE:
Informar que a partir do dia 24 a 31 de dezembro de 2020, 

o expediente da Câmara Municipal estará funcionando interna-
mente.

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

Tanguá, 22 de dezembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 0109/2021

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

RESOLVE:
EXONERAR LEIDILANE PACHECO COUTO, do cargo de 

provimento em comissão de ASSESSOR LEGISLATIVO da Câ-
mara de Vereadores do Município de Tanguá, símbolo CC4, 
sob a matrícula nº 1083 criado pela LEI COMPLEMENTAR 
nº524/06, a contar de 31 de dezembro de 2021.

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

Tanguá, 31 de dezembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 0110/2021

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

RESOLVE:
EXONERAR CAMILA QUINTANILHA DA MATA, do cargo de 

provimento em comissão de ASSISTENTE LEGISLATIVO I da 
Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, símbolo CC6, 
sob a matrícula nº 1128 criado pela LEI COMPLEMENTAR 
nº524/06, a contar de 31 de dezembro de 2021.

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

Tanguá, 31 de dezembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 0111/2021

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

RESOLVE:
DESTITUIR A PARTIR DE 31 DE DEZEMBRO DO COR-

RENTE, a Comissão Permanente de Licitações da Câmara de 
Vereadores do Município de Tanguá,

GLACIANE SERRA PINA, 
DULCE CARDOSO DE FREITAS
 ROSANA BARRETO BAZHUNI 
Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 31 de dezembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 0112/2021

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

RESOLVE:
DESTITUIR A PARTIR DE 31 DE DEZEMBRO DO COR-

RENTE, a Comissão de Vistoria de Bens Patrimoniais da Câ-
mara de Vereadores do Município de Tanguá.

MARILMA CAMPOS MOTA
MARILZA ALVES QUINTANILHA 
GLACIANE SERRA PINA

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

Tanguá, 31 de dezembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 113/2021

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

RESOLVE:
EXONERAR LUCINEA DE AGUIAR QUARESMA  DE SOU-

ZA, do cargo de provimento em comissão de ASSISTENTE 
LEGISLATIVO II da Câmara de Vereadores do Município de 
Tanguá, símbolo CC7, sob a matrícula nº 1108 criado pela LEI 
COMPLEMENTAR nº524/06, a contar de 31 de dezembro de 
2021.

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

Tanguá, 31 de dezembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 0114/2021

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

RESOLVE:
EXONERAR AMANDA GOMES NASCIMENTO, do cargo de 

provimento em comissão de ASSISTENTE LEGISLATIVO I da 
Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, símbolo CC6, 
sob a matrícula nº 1094 criado pela LEI COMPLEMENTAR 
nº524/06, a contar de 31 de dezembro de 2021.

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

Tanguá, 31 de dezembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 0115/2021

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

RESOLVE:
TORNAR sem efeito as Portarias 041/2021, 042/2021 e 

092/2021.
Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 31 de dezembro de 2021.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 001/2022

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

RESOLVE:
NOMEAR DULCE CARDOSO DE FREITAS, FABIANA GO-

MES MACABÚ SOARES, e ROSANA BARRETO BAZHUNI 
para sob a Presidência do primeiro, compor a Comissão Per-
manente de Licitações da Câmara Municipal de Tanguá.

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

Tanguá, 03 de janeiro de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 002/2022

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

RESOLVE:
NOMEAR, MARILZA ALVES QUINTANILHA, FABIANA GO-

MES MACABÚ SOARES e MARILMA CAMPOS MOTA, para 
sob a Presidência da primeira compor a Comissão de Vistoria 
de Bens Patrimoniais da Câmara de Vereadores do Município 
de Tanguá.

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

Tanguá, 03 de janeiro de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 003/2022

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MU-

NICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
NOMEAR CAMILA QUINTANILA DA MATA, para exercer o 

cargo de provimento em comissão de ASSESSOR LEGISLATI-
VO da Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, símbolo 
CC4, sob a matrícula nº 1133 criado pela LEI COMPLEMEN-
TAR nº524/06, a contar de 01 de janeiro de 2022.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 03 de janeiro de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 004/2022

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

RESOLVE:
NOMEAR RODRIGO PACHECO ALVARENGA, para exer-

cer o cargo de provimento em comissão de ASSISTENTE 
LEGISLATIVO I da Câmara de Vereadores do Município de 
Tanguá, símbolo CC3, sob a matrícula nº 1134 criado pela LEI 
COMPLEMENTAR nº524/06, a contar de 01 de janeiro de 2022.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 03 de janeiro de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 005/2022

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

RESOLVE:
NOMEAR, AMANDA GOMES NASCIMENTO para exercer 

o cargo de provimento em comissão de ASSISTENTE LEGIS-
LATIVO II da Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, 
símbolo CC6, sob a matrícula nº 1135 criado pela LEI COM-
PLEMENTAR nº524/06, a contar de 01 de janeiro de 2022.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 03 de janeiro de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 006/2022

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

RESOLVE:
NOMEAR JOSIANE FERNANDES DE OLIVEIRA QUA-

RESMA, para exercer o cargo de provimento em comissão de 
ASSISTENTE LEGISLATIVO I da Câmara de Vereadores do 
Município de Tanguá, símbolo CC6, sob a matrícula nº 1136 
criado pela LEI COMPLEMENTAR nº524/06, a contar de 01 de 
janeiro de 2022.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 03 de janeiro de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

PORTARIA Nº 007 DE 03 
DE JANEIRO DE 2022.

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

RESOLVE:
Art. 1º- Nomear a Pregoeira e os integrantes da equipe de 

apoio para atuar na modalidade de licitação PREGÃO no exer-
cício de 2022, exercendo as atribuições conferidas no Decreto 
Federal 5.450/05 de 31 de maio de 2005, como segue: 

PREGOEIRA 
Glaciane Serra Pina –mat. 1091
PREGOEIRO SUBSTITUTO
Rosana Barreto Bazhuni – mat. 999
EQUIPE DE APOIO
Fabiana G. Macabú Soares - mat. 1073
Marilza Alves Quintanilha - mat. 1072
Dulce Cardoso de Freitas – mat. 1092
Art. 2º - A Equipe de apoio atuará com 03(três) integrantes, 

sempre em número impar, observando-se tanto a disponibili-
dade para comparecer na sessão, quanto a pertinência de sua 
área de atuação com o objeto licitado. 

 Art. 3º Ficam considerados de relevância os serviços pres-
tados pelos ora constituídos, sem ônus ao Poder Legislativo. 

 Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a data de sua assinatura.

 Tanguá, 03 de janeiro de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

RIO BONITO, DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022
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FUNERÁRIA 
CEMITÉRIO 

JARDIM DAS ACÁCIAS
(21) 2734-9107

01: Geozilda Cunha da Cos-
ta, falecida em 31.12.21, fi lha de 
Henrique Bernardo da Costa e 
Teresilda Cunha da Costa, com 
60 anos, deixou 1 fi lho.
02: Olinda da Conceição 

Lustoza de Almeida, falecida em 
02.01.22, fi lha de Arnaldo Lusto-
za Brunet e Azelia Alves Lustoza, 
com 72 anos, deixou 5 fi lhos.

03: Maria Madalena de Sou-

za Costa, falecida em 05.01.22, 
fi lha de Américo Pinhero e Jo-
venilha de Souza, com 76 anos, 
deixou 7 fi lhos.
04: Rafael Silva Bom, falecido 

em 08.01.22, fi lho de Roberto 
Bom e Leda Maria Aparecida Sil-
va Bom, com 38 anos, deixou 3 
fi lhos.
05: Rogerio Elias da Silva, fa-

lecido em 13.01.22, fi lho de Ma-
noel José da Silva e Izabel Seabra 
da Silva, com 50 anos, deixou 2 
fi lhos.
06: Zaidinei Alves de Olivei-

ra, falecida em 17.01.22, fi lho de 

Zaim de Oliveira e Juçara Alves 
de Oliveira, com 44 anos, não 
deixou fi lhos.
07: Adriano Machado Mar-

tins, falecido em 19.01.22, fi lho 
de Herbert Imbassay de Pache-
co Martins e Maria Eneida Ma-
chado Martins, com 56 anos, 
não deixou fi lhos.

08: Vania Cecilia da Silva Ta-
vares, falecida em 19.01.22, fi -
lha de Antônio Pedro da Silva e 
Marieta Cecilia da Silva, com 69 
anos, deixou 2 fi lhos.
09: Irene Correa de Carvalho, 

falecida em 20.01.22, fi lha de 
Manoel Felix Corrêa e Antonieta 
Orceria da Silva, com 79 anos, 
deixou 7 fi lhos.

10: Luiz Garcia Pinto, falecido 
em 21.01.22, fi lho de Américo 
Pinto de Carvalho e Luiza Emília 
Garcia, com 85 anos, deixou 2 
fi lhos.

11: Marco Antônio Lomanto 
Cerqueira, falecido em 23.01.22, 
fi lho de Antônio Moreira Cer-
queira e Nelida Lomento Cer-
queira, com 56 anos, deixou 1 
fi lho.

12: Maria Luiza Rodrigues 
Marins, falecida em 24.01.22, fi -
lha de Olívio Osório Rodrigues e 
Maria Aparecida Rodrigues, com 
82 anos, deixou 3 fi lhos.

13: Barbara Vieira Cal, faleci-
da em 27.01.22, fi lha de Manoel 
Rodrigues Cal Neto e Maria Ce-
leste Vieira de Cal, com 30 anos, 
deixou 1 fi lho.

14: David Frankenstein, fi lho 
de Heinz Frankenstein e Adeli-
na Maria Frankenstein, com 71 
anos, deixou 3 fi lhos.

15: Martinho Mendonça, 
falecido em 28.01.22, fi lho de 
Nicomedia Mendonça, com 87 
anos, deixou 1 fi lho. 

16: Diva Mendes de Almei-
da, falecida em 29.01.22, fi lha de 
José Mendes da Costa Junior e 
Alice Cordeiro Mendes, com 95 
anos, não deixou fi lhos.

17: Josélia Alves da Silva, fale-
cida em 30.01.22, fi lha de Nata-
nael Gomes da Silva e Vergilina 
Alves da Silva, com 74 anos, dei-
xou 8 fi lhos.

OBITUÁRIO DO MÊS DE JANEIRO - 2022 (RIO BONITO)OBITUÁRIO DO MÊS DE JANEIRO - 2022 (RIO BONITO)
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Referência nacional em mobilida-
de, os ônibus tarifa zero de Maricá, 
conhecidos como “Vermelhinhos”, 
foram o tema da festa de aniversário 
do pequeno João Miguel, de 4 anos, 
comemorada no último dia 3. Mo-
rador de Inoã, o menino é fascinado 
pelo transporte público gratuito da 
cidade. No último dia 8, ele e sua 
mãe conheceram a sede da Empre-
sa Pública de Transportes (EPT), 
responsável pelos ônibus, onde foi 
presenteado com uma réplica em 
miniatura do veículo que integra a 
frota municipal.

Durante visita à sede da EPT no 
último dia 8, João Miguel e a mãe 
conheceram de perto as instalações 
e o sistema de transporte público 
gratuito do município. No local, a 
criança recebeu das mãos de Celso 
Haddad, presidente da EPT, uma 
miniatura do ônibus tarifa zero e um 
kit com produtos personalizados da 
empresa.

“É muito gratificante ver o orgu-
lho e a simplicidade de uma crian-
ça maricaense no empoderamento 
de um direito. O vermelhinho é de 

todos e trabalharemos sempre para 
preservar o direito de ir e vir com 
qualidade para as pessoas”, destacou 
Celso Haddad.

Festa dos Vermelhinhos
Questionado pela mãe Marta da 

Silva Moreira, 37 anos, sobre como 
queria comemorar seu aniversário, 
João Miguel respondeu que a festa 
teria os “Vermelhinhos” como tema. 
A mãe então encomendou um bolo 
decorado com a foto do ônibus e ela-
borou um kit festivo inspirado nos 
veículos.

“Ele sempre teve um afeto es-
pecial pelos ônibus de Maricá. Se 
eu deixar, ele passa o dia assistindo 
vídeos sobre esses ônibus na inter-
net porque é realmente fascinado. O 
avô dele é mecânico e essa ligação 
com os veículos é algo de família. 
Inclusive entre os brinquedos dele, 
os ônibus são a maior fonte de diver-
são”, contou Marta.

Servidor da prefeitura criou pai-
nel decorativo temático

A organização da festa contou 
ainda com o apoio do funcionário da 
prefeitura Araújo José, que se sen-

“Vermelhinhos” de Maricá inspiram 
decoração de aniversário em Inoã

Contadores conquistam 
prioridade para atendimento 
em órgãos públicos no estado 

Contadores passam a ter direito a 
atendimento preferencial nas repar-
tições e concessionárias de serviços 
públicos. É o que estabelece a Lei n° 
9.547/21, de autoria do deputado es-
tadual André Corrêa (DEM), sancio-
nada pelo governador Cláudio Cas-
tro (PL) e publicada no Diário Oficial 
de 11 de janeiro de 2022. 

O deputado André Corrêa con-
siderou a atuação dos profissionais 
de contabilidade ao encaminhar à 
ALERJ seu Projeto de Lei. O par-
lamentar foi procurado por duas 
entidades representativas: CRC 
(Conselho Regional de Contabilida-
de), através de seu presidente, Samir 
Nehme e o SESCON (Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis do 
Estado do Rio de Janeiro), represen-
tada pelo presidente Renato Mansur. 
“Para mim é uma honra poder mo-
destamente contribuir com essa ca-
tegoria profissional tão importante. 
Sem o contador não haveria geração 
de empregos, porque são esses pro-
fissionais que orientam os negócios, 
que dão consultoria, que cuidam, 
sobretudo, das micro e pequenas em-
presas”, ressaltou André Corrêa.

De acordo com a Lei, a priorida-
de só terá validade quando o serviço 
for desenvolvido para um cliente do 
contador - sendo vedada a priorida-
de para assuntos pessoais. Eles te-
rão direito a um guichê próprio ou 
prioridade de atendimento no guichê 
normal, além de atendimento espe-
cial na tramitação de documentos. A 
norma só valerá para os profissionais 
inscritos junto ao CRC/RJ, sendo ne-
cessária a apresentação da carteira de 
identidade profissional. O horário de 

AGORA É LEI

Com a chegada dos investimentos 
do Polo Gaslub, em Itaboraí, e da Usi-
na Termelétrica Gás Natural Açu II, 
em São João da Barra, no Norte Flu-
minense, o vice-prefeito de Rio Bonito, 
José Américo (Meco Contador), vem se 
movimentando para trazer meios que 
possam oferecer para população cursos 
de capacitação e qualificação.

Segundo Meco, o Polo GasLub vai 
trazer para Rio Bonito e região, diver-
sas frentes de trabalho. “Esta semana, 
observando toda essa movimentação 
em nosso estado, pude perceber a quan-
tidade de oportunidades que temos para 
alavancar Rio Bonito e o nosso Estado”.

Diversos investimentos de infra-
estrutura, considerados fundamentais 
para o desenvolvimento do estado do 
Rio de Janeiro e do país, foram anuncia-
dos no último dia 31, em Itaboraí, com 
o início dos testes operacionais no Polo 
GasLub, da Petrobras, e em São João 
da Barra, com o lançamento da pedra 
fundamental da Usina Termelétrica 

Gás Natural Açu II (GNA II). Os dois 
eventos contaram com a presença do 
presidente da República, Jair Bolsona-
ro, com o governador Cláudio Castro, 
e com vários ministros de Estado.

“Algumas das ações que já estão 
para acontecer é a formação da mão de 
obra e capacitação para o ingresso nas 
empresas do Polo Gaslub e da Usina 
Termelétrica Gás Natural Açu II. Se-
rão necessárias obras de saneamento e 
melhoras na estrutura do condomínio 
industrial, e por isso, solicitamos jun-
to ao governo do Estado, e também a 
Alerj (Assembleia Legislativa do Esta-
do do Rio de Janeiro), no que diz res-
peito aos incentivos fiscais, para que as 
empresas possam se instalar no muni-
cípio. Outras ações também foram soli-
citadas, mas vou divulgar no momento 
certo. Minha intenção é trazer em-
prego de verdade. Há muito tempo se 
ouve falar em gerar empregos, e nada 
foi feito. Essa bandeira eu vou carregar 
comigo”, disse Meco.

Vice-prefeito de RB, 
Meco, vê crescimento da 
região com o Polo Gaslub

atendimento especial será das 11h às 13h.
Ainda segundo o deputado André 

Corrêa, a legislação é fruto da articulação 
político-institucional dos contadores com 
o Legislativo e reconhece a importância 
da classe para o desenvolvimento socioe-
conômico do Estado. “Essa norma bene-
ficia todas as partes envolvidas, inclusive 
o setor empresarial e a própria sociedade 
como um todo, pois o profissional da con-
tabilidade é um agente pelo desenvolvi-
mento do estado”, concluiu.

O Presidente do CRC/RJ, Samir Neh-
me, comemorou a publicação da nova lei. 
“É com muita alegria que trazemos essa 
grande vitória para a classe contábil flu-
minense, uma ação pioneira em todo o 

país. Sem dúvidas essa Lei vai contri-
buir muito para o nosso exercício pro-
fissional cotidiano. Quero agradecer ao 
Governador Claudio Castro e ao depu-
tado André Corrêa por reconhecerem a 
relevância dos profissionais da contabi-
lidade e o grande poder de entrega que 
temos para a sociedade”, ressaltou. 

O texto da lei, que precisa ser re-
gulamentado pelo Poder Executivo, 
garante que esse atendimento aos con-
tadores não prejudicará a preferência de 
atendimento para outras prioridades já 
estabelecidas em leis anteriores, para 
idosos, pessoas com deficiência, gestan-
tes, lactantes, pessoas com crianças de 
colo e obesos.

“Sem o contador, não haveria geração de empregos”, disse André Corrêa 

sibilizou com a história e criou um 
painel inspirado nos ônibus gratui-
tos para compor a decoração. Araújo 
contou que Marta o procurou pelas 
redes sociais e que, após ouvir o rela-
to, se sentiu na obrigação de ajudar.

“Encontrei com eles no Centro de 
Inoã, onde fiz fotos e vídeos do me-
nino animado com os Vermelhinhos 
passando. Naquele momento, me vi 
na criança e me sensibilizei, ficando 
muito feliz em participar dessa jor-

nada”, disse.
Próximo aniversário com híbri-

dos e micro-ônibus
Marta levou João Miguel recen-

temente ao Centro de Maricá, para 
que o filho visse os micro-ônibus da 
linha E11 – Centro x Araçatiba – os 
veículos são menores que os que cir-
culam em Inoã. Segundo ela, o me-
nino pediu fotos dos ônibus e deixou 
em aberto a possibilidade de come-
morar o próximo aniversário com o 

mesmo tema.
“Moro em Maricá há 25 anos e 

é um prazer ver a cidade crescendo, 
evoluindo e bonita demais, sendo re-
ferência para os municípios vizinhos. 
A festa foi simples, mas ano que vem 
o tema será novamente os Vermelhi-
nhos, dessa vez inspirada nos micro-
-ônibus e nos híbridos, que ele já viu 
na internet e também adorou. Muito 
bom ver como as crianças apreciam 
os ônibus tarifa zero”, afirmou.

Vice-prefeito 
de Rio Bonito, 
Meco 
Contador, 
acredita que o 
Polo trará 
diversas 
frentes de 
trabalho para 
a cidade

João Miguel, 
de 4 anos, 
é fascinado 
pelos ônibus 
‘Vermelhinhos’ 
de Maricá
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Tiago Bitesnik e Renato Aldo participam 
de podcast no RJ e falam sobre o CTAV
Lívia Louzada

folhadaterradigital@gmail.com 

O projeto social Centro de 
Treinamento Árvore da Vida 
(CTAV), de Rio Bonito, está le-
vando sua história de conquis-
tas para além dos municípios 
da região. No último dia 8, o 
fundador e treinador do CTAV, 
Tiago Bitesnik, e o atleta do 
projeto, Renato Aldo, participa-
ram do podcast ‘Cacau do Rio’, 
do advogado Cacau de Brito, e 
apresentado pelo jornalista Da-
niel Mazola, no Rio de Janeiro.

Na entrevista, o advogado 
falou sobre a necessidade de 
mais investimentos na área do 
esporte, já que iniciativas como 
a do CTAV, podem mudar a 
vida de jovens. 

“O esporte tem uma rele-
vância educacional muito gran-
de, lamentavelmente os gover-
nantes não dão a devida atenção 
para esse setor tão importante 
para o desenvolvimento. Seja 
municipal, federal ou estadual. 
Hoje, nossas comunidades são 
celeiros de talentos, e lamenta-
velmente, por não terem uma 
situação de verba governamen-
tal, não ter uma prioridade dos 

nossos governantes, acabam 
desistindo do esporte. Hoje te-
mos o Ministério do Esporte 
que a gente não sabe o que faz 
esse Ministério, temos várias se-
cretarias estaduais, municipais, 
no país afora e a gente não vê um 
investimento maciço para que 
essa juventude possa realmente 
ganhar espaço”, disse Cacau.

Eles falaram também sobre a 
importância do esporte na vida 
de pessoas que precisam de uma 
segunda chance para se reer-
guer, como é o caso do próprio 
Tiago.

“O Renato é a prova que 
quando você investe em espor-

te, quando você investe em pes-
soas, dá certo, dá resultado. Eu 
também sou um exemplo disso. 
Cresci em um município que 
o esporte não era prioridade, e 
acabei passando uma juventude 
perseguido por ter problemas 
com dependência química. Do 
mesmo jeito que o esporte rea-
lizou mudanças na minha vida, 
também pode ajudar outros jo-
vens”, disse Tiago.

Um dos pupilos do CTAV, o 
atleta Renato Aldo, que é deten-
tor do cinturão estadual de muay 
thai, falou como o esporte, atra-
vés do projeto de Tiago, mudou 
seu futuro. Ele contou que era 

uma criança com muita raiva, o 
que lhe causava problemas na 
escola.

“As aulas de Educação Físi-
ca eram as que eu mais gostava 
porque extravasava tudo que eu 
sentia. Um dia o Tiago chegou 
na escola convidando as crianças 
para participarem do projeto, eu 
me interessei. Fui, fiz a primei-
ra aula e parece que a cada soco 
que eu dava, extravasava ainda 
mais a raiva que eu tinha. Aí eu 
fui treinando cada vez mais e 
quando eu vi, já estava treinando 
e competindo”, disse o atleta de 
17 anos, que está treinando para 
uma transição para o MMA.

Aldo e Tiago (E) 
falam sobre a 
importância do 
esporte na vida 
do jovem, com 
o jornalista 
Mazola (Centro) 
e o advogado 
Cacau de Brito (D)

Atleta do projeto 
CTAV, Igor Freitas, 
conquista o cinturão 
de muay thai 

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com 

É medalha atrás de meda-
lha que o projeto social Centro 
de Treinamento Árvore da Vida 
(CTAV) está trazendo para Rio 
Bonito. Mas na competição Ex-
treme Fight de Muay Thai, que 
aconteceu no último dia 13, em 
Itaboraí, não teve só medalha, teve 
também cinturão conquistado 
com muito suor e soco pelo atleta 
Igor Freitas, de 16 anos.

O CTAV também fez bonito 
no jiu-jitsu no mesmo dia, no Rio 
Summer Open FJJD-RIO, que 
aconteceu na Barra da Tijuca, 
no Rio. Nesse evento, os atletas 
treinados pela instrutora Lucia-
na Mello, auxiliar Maria Eduar-
da kiuchi, e pelo professor Junior 
Reis, trouxeram uma medalha 
de ouro, duas de prata e duas de 
bronze.

Destaques
Segundo o fundador e diretor 

do CTAV, Tiago Bitesnik, o atle-
ta Igor, está no auge da carreira. 
“A vitória do Igor foi muito im-
portante porque a gente testou 
ele com 16 anos no profissional, 
e acabou pegando o cinturão da 
categoria. No sub 17 ele não tinha 
mais adversário aqui no estado, 
vinha ganhando com muita faci-
lidade. Então ele fez o desafio no 
adulto pelo cinturão e ganhou por 
nocaute com 40 segundos de luta. 
O Igor está no auge, que a gente 
não esperava, mas devido a muito 
trabalho, estamos conseguindo 
colher esses bons frutos”, avaliou.

A garra do lutador é demons-
trada em suas palavras, mas erra 
quem pensa que ele pensa apenas 
em manter o título. “Entrei mui-
to focado e sabendo que tinha 
condições ao título, mas sabia da 
dificuldade de peso e que tinha 
menos experiência do que meu 
adversário, porém, passei por 
muitas dificuldades na vida, não 
seria uma luta difícil que iria me 

parar. Minha vontade de vencer 
foi bem maior. Agora é manter o 
título, porque não é só ganhar, é se 
manter campeão. O meu professor 
Tiago tem treinado forte comigo, 
acredito que esse ano também te-
rei minha estreia no MMA”, disse 
Igor.

Além do Igor, outro atleta foi 
destaque na competição, que teve 
a equipe do CTAV como destaque 
do evento. “Outro nome que des-
taco, que fez uma luta muito boa, é 
o Bernardo Santos, de 16 anos. Ele 
fez uma ótima luta contra um atle-
ta duro, e colheu frutos do treina-
mento, se dedicou e saiu com uma 
vitória importante, e acho que é 
um garoto que vai muito longe”, 
acrescentou Tiago.

Reforço
Para Tiago Bitesnik, esse iní-

cio de ano das competições come-
çou com o pé direito. “Começamos 
com muita alegria esse ano. Pri-
meiro fizemos uma parceria com 
o Instituto Ellos, que veio para 
dar suporte para o nosso trabalho, 
pra que a gente possa investir em 
mais jovens e buscar mais talen-
tos. Vamos descobrir novos Igor’s, 
Aldo’s, Bernardo’s por aí”.

Vencedores da competição de 
muay thai: Igor Freitas, 70kg – 
campeão por nocaute – cinturão 
do evento profissional; Alessandra 
Damatta, 70kg – segundo lugar; 
Felipe Gonçalves, 72kg – cam-
peão; Matheus Santos, 70Kg – 
campeão por nocaute; Bernardo 
Santos, 63kg – campeão; Arthur 
Fricks, 64kg – campeão por no-
caute; Jhonatan Bertoni, 52kg 
– campeão; Luis Felipe, 55kg – 
campeão; David Soares, 85kg – 
segundo lugar; Tiago Conceição, 
51kg – campeão; Jhonatan Bocão 
60kg – campeão.

Vencedores da competição de 
jiu-jitsu: Júnior Reis – medalha de 
bronze; Agatha Silva – de bronze; 
Stephanye Aquino – ouro; Ni-
collas Marques – prata; Pedro dos 
Reis – prata.  

FOTO: TIERS RANGEL

A Prefeitura de Tan-
guá, por intermédio das 
secretarias municipais de 
Educação e Esportes e em 
parceria com a Academia 
JC, inaugurará no próximo 
mês um espaço para pro-
mover educação corporal e 
desenvolvimento dos alu-
nos.

O Centro Educacional 
de Natação, Dança e Artes 

Marciais (Cenadarte) ofer-
tará atividades como dança 
contemporânea, ballet, na-
tação, taekwondo, karatê, 
jiu jitsu e capoeira. Serão 
contemplados os alunos do 
ensino fundamental da rede 
municipal de ensino a par-
tir de 6 anos.

Segundo o secretário 
municipal de Educação, Lu-
ciano Lucio, as inscrições 

acontecerão a partir da 
adesão por interesse das fa-
mílias, que escolherão qual 
modalidade esportiva seus 
filhos serão contemplados. 
Ainda segundo ele, todas 
as atividades serão ofereci-
das no contraturno, ou seja, 
quem estuda pela manhã 
fará a atividade no período 
da tarde e vice-versa.

“Nós ainda estamos no 

processo de contabilização 
de vagas, montando as tur-
mas e selecionando os pro-
fissionais que vão trabalhar 
conosco nesse projeto que 
tem potencial para levar o 
lúdico para a sala de aula, 
melhorando a aprendiza-
gem e as perdas educacio-
nais que surgiram durante 
a pandemia”, disse Luciano 
Lucio.

Tanguá vai ganhar Centro Educacional 
de Natação, Dança e Artes Marciais
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