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COLUNIstas

A pior cortina de ferro é a indiferença do cora-
ção. A pior guerra fria começa na alma! A Ecologia 
da Casa Comum depende da Ecologia Humana! A 
pandemia do novo Coronavírus não foi capaz de 
sensibilizar e solidarizar a humanidade? Não era 
esta a hora das nações se ajudarem como irmãs?

 Infelizmente, precisamos ainda cons-
tatar que o ser humano é o maior agressor de si 
mesmo, o maior inimigo de sua própria espécie. 

 Se por um lado, a terra vai perdendo 
seu equilíbrio face ao aquecimento global, uma 
agressão sistemática ao planeta; a geopolítica glo-
bal vai sendo ameaçada com a possibilidade de 
uma nova Guerra Mundial.

 Quais são as causas da tragédia de Pe-
trópolis e outras regiões do Brasil? Eventos como o 
da Serra Fluminense pode ser apenas o começo de 
uma grande pandemia ecológica a nível mundial. 
Qual o signifi cado da tragédia na Cidade imperial? 
Onde erramos? Aprenderemos a lição? Como 
diante de centenas de mortes de tantos irmãos 
ainda há espaço para corrupção municipal e es-
tadual? Por que o governo brasileiro é tão lento e 
ausente diante destas tragédias? 

 O primeiro desabamento é a ausência 
da humanidade, da fraternidade. As primeiras en-
chentes começam na alma. A enxurrada de lama 
começa no pecado pessoal do coração endurecido 
até chegar nestes pecados sociais que clamam o 
Céu. Como prefeitos e políticos podem ser cor-
ruptos diante de tanto sofrimento, dores e mor-
tes? Por que tanta violência e desamor no coração 
dos nossos presidentes? A Fraternidade humana 
não poderia ser uma âncora de salvação para a 
humanidade? Por que não prevemos e evitamos 
estas tragédias anunciadas? É tão culpado como 
Putin os prefeitos que desviam verbas públicas, as 
grandes empresas que poluem o solo, os rios e o 
ar, os que se apropriam indevidamente de verbas 
públicas...

 Por que realizamos, como diz o Papa 
Francisco, “guerras em pedaços”? Por pensar no 
Cristianismo, a guerra iniciada pela Rússia é tam-
bém uma derrota ao Cristianismo. Povos irmãos e 
cristãos em confl ito, espalhando terror e morte de 
tantos inocentes e indefesos. 

Enquanto Chernobyl está sendo tomada, os 
políticos brasileiros aprovam a legalização de jo-

gos de azar. Enquanto Petrópolis conta seus mor-
tos, e os ucranianos começam a fugir, originando 
uma nova crise de refugiados na Europa, grupos 
religiosos fundamentalistas brigam na internet 
e civis ambiciosos compram bitcoins. Enquanto 
buscamos viver com um salário mínimo vergo-
nhoso, youtubers especialistas no BBB estão en-
riquecendo...

Se até Deus para diante de um coração duro e 
frio como o de Putin, o que podemos fazer senão 
orar, trabalhar, amar e educar as novas gerações 
para o respeito, o bem comum e convivência fra-
terna? Cristãos autênticos e genuínos, reduzidos 
em número a cada dia, sabem que as nossas ar-
mas, como nos ensina as Escrituras, não são des-
te mundo, são armas espirituais. Comecemos de 
joelhos, continuemos nosso jejum e súplicas. Às 
portas da Grande Quaresma, ainda em pandemia, 
supliquemos ao Deus Vivo e Fiel, que nunca aban-
dona Sua Criação, que tenha piedade de nós e do 
mundo inteiro. Que Seu Amor Triunfe, que o Cor-
deiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que 
o Príncipe da Paz nos abençoe, agora e sempre. 
Amém! 

FIQUE POR DENTRO

WALNEY COSTA 
No dia 11 de janeiro, o ator Walney 

Costa, que interpretou o policial “Uchôa” 
na novela “Paraíso Tropical”, recentemente 
reprisada pelo Canal Viva, concedeu entre-
vista exclusiva ao Blog Jornal Cultura Viva, 
diretamente de Porto Alegre (RS), onde 
mora. Afastado da TV há alguns anos, faz 
um trabalho performático nas ruas de sua 
cidade dividindo o palco com o músico 
Rafael Erê, e busca parcerias para novos 
trabalhos. “Esse trabalho tem transmissão 
online ou não, roteirizando o meta-confl ito 
estabelecido para o artista nos dias de hoje, 
através de canções populares e textos de 
minha autoria e de poetas de expressão e 
consanguinidade temática, que temos cha-
mado de “Ensaio Aberto” e/ou “Wall Stre-
et”, explicou. 

FERNANDA MONTENEGRO   
Das lembranças durante asa gravações 

da trama citada, o ator fez um relato. “Re-
cordo que passei um baita de um tempo 
com Fernanda Montenegro num dos ca-
marins do Projac esperando para gravar 
uma cena e, nessa época, eu também es-
tava lançando meu livro-livre ‘Poemáscara’ 
e, assim, presenteei a Estrela Maior com 
um exemplar da poesia ‘CenAcumuladA’ – 
coisa que ela leu em voz alta – momento 
eternizado em minha alma!”, contou. 

  
PORTO ALEGRE  
Depois de “Paraiso Tropical”, o ator 

teve que retornar para Porto Alegre por 
questões relacionadas à saúde da sua mãe 

e, o que deveria ser breve, se estendeu. 
“Procurei me readaptar à nova realidade 
que aconteceu por aqui. Fiz poucas coisas 
na TV e, no Cinema, aí no eixo Rio-Sampa 
depois que passei a morar novamente no 
Sul, bem como não fi z muita coisa com vi-
sibilidade dessa ordem por aqui, a não ser 
o ótimo seriado que reprisa direto na Pri-
me Box Brazil “Paralelo 30”, onde sou um 
dos protagonistas. Depois que voltei para 
cá me chamaram, apenas, para fazer um 
fotógrafo em “Malhação”, um Ministro das 
Forças Armadas em “Brado Retumbante” 
e um trafi cante de mulheres em “Salve 
Jorge”, entre outras participações de leve e 
algumas sondagens”, disse.

CARREIRA VIVA 
Ele mantém sua carreira viva. “Procuro 

parcerias e ofereço solidariedade a quem 
precisa. Mas, não paro de fazer, mesmo 
me perguntando como encaminhar e co-
mercializar tal demanda em tempos de 
algoritmos e pacotes de visibilidade, sem 
botar grana para fazer girar a roda.  No 
Facebook, YouTube e Instagram, embora 
não tenha nenhum pacote de visualização, 
estou sempre, em forma de layout, botan-
do muita coisa inédita ou pouco vista na 
roda, para manter a intenção de encontrar 
o outro e, com o outro, fazer esse nosso en-
contro”, enfatizou.

ARTISTAS 
 As redes sociais do artista são: https://

www.youtube.com/user/wwwalney, ht-
tps://www.facebook.com/walney.costa.1 e, 
no    Instagram, “Vauneie”.

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Walney Costa.

OCUPAÇÃO: Artista.

INDICA O QUÊ? O livro “O Espaço Va-

zio”, do autor Peter Brook.

SUA OPINIÃO: “The Empity Space” foi o 

primeiro livro do Peter Brook sobre os ritos 

da cena, onde projeta quatro tipos de Tea-

tros: Teatro Morto, Teatro Sagrado, Teatro 

Rústico e o Teatro Imediato. O texto é muito 

quente e faz ferver o pensamento crítico do 

leitor interessado nessa paixão.   

Cantinho do Poeta
Por: Evaldo Peclat

Nascimento

SILVA JARDIM PREPARA 
A CONFERÊNCIA DE 

CULTURA
Está marcada para o próximo dia 08 de abril, a partir 

das 13 horas, no Teatro Zezé Macedo, a Pré-Conferência 
de Cultura de Silva Jardim com vistas à III Conferência 
Municipal, prevista para o dia 29/04. Na Pré-Conferên-
cia será explicado como se realizará a Conferência, cujo 
objetivo é eleger os membros que formarão o Conselho 
Municipal de Políticas Públicas de Cultura (CMPPC). 
Este comporá o “Sistema Municipal de Cultura” o qual é 
formado pelo Plano de Cultura (já existente), o Fundo de 
Cultura (em formação) e o CMPPC. 

A terceira reunião da Comissão Organizadora para a 
preparação dos eventos ocorrerá no dia 07/03, às 10 ho-
ras, no Centro Cultural Capivari (CCC). A segunda, na 
qual foi iniciada a elaboração da minuta do Regulamento, 
ocorreu no último dia 22/02. No próximo encontro será 
elaborada a minuta do decreto municipal para a convo-
cação da Conferência, assim como finalizado o Regula-
mento e fechada a programação. O primeiro encontro 
aconteceu no último dia 15/02.

 A Conferência terá como tema “Construindo o Con-
selho Municipal de Cultura – Rumo ao Sistema Muni-
cipal de Cultura” e deverá acontecer na Praça Amaral 
Peixoto. A Pré-Conferência será em regime “hibrido” com 
parte presencial e transmitida através de uma “live”. Ela 
contará com uma palestra explicativa sobre o assunto, a 
ser proferida pelo ativista cultural Carlos Henrique Pi-
mentel (secretário de Cultura de Saquarema, professor 
e ator teatral).

O CMPPC será formado por 16 membros titulares 
e respectivos suplentes, sendo nove representantes do 
movimento cultural silvajardinense e sete do Poder Pú-
blico. Pelo Poder Público, contará com membros das se-
cretarias municipais de Fazenda, Educação e Tecnologia, 
Promoção Social, Esporte e Lazer e Turismo, além das 
subsecretarias de Cultura e de Comunicação Social. Do 
movimento cultural, terá agentes dos segmentos cultu-
rais do Município: Artesanato, Artes Plásticas, Artes Vi-
suais, Música, Literatura e Biblioteca, Audiovisual, Artes 
Cênicas, Agroecologia, Cultura Popular e Memória e Pa-
trimônio, 

Participam da Comissão Organizadora: o subsecretá-
rio municipal de Cultura, Humberto Rhamon; a assesso-
ra Vanderlane Souza; os servidores Igor Ribeiro da Silva 
Mattos e Cristiane Santana da Silva (estes representando 
o Poder Público); e a historiadora e artesã Mary Lopes, o 
músico e artista plástico Leandro Amorim, o desenhista 
e designer-gráfico João Gabriel Valadão Alcântara Cruz e 
o jornalista e poeta Evaldo Peclat Nascimento (os quatro 
últimos representando o Fórum Popular de Cultura de 
Silva Jardim). 

(Evaldo Peclat Nascimento é Jornalista, Professor e Poeta)

C
Padre Ortodoxo 
Eduardo Braga Palavras de Avivamento
Catástrofes e Guerras: Pandemias na Pandemia!

ATOS LEGAIS
CONCESSÃO DE LICENÇA

MARMORARIA CARVALHO DEMIER LTDA, CNPJ/CPF 36158632/0001-25, 

recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a LICENÇA DE OPE-

RAÇÃO – LO Nº056 para operar atividade de aparelhamento de mármore, 

ardósia, granito e pedras em chapas e placas – inclusive cantoneiras, pedras 

para tanques, pias etc. na  Avenida Antônio Carlos de Souza Guadelupe, s/

nº - Rio dos Índios – Rio Bonito - RJ.  (Processo Municipal n° 4865/2021)
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RIO BONITO

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

A nova diretoria da 35ª subse-
ção da OAB - Rio Bonito, Silva 
Jardim e Tanguá -, começou a 
trabalhar ainda no início de 2022, 
mas a solenidade de posse só acon-
teceu no último dia 18 de forma 
reservada e administrativa, na in-
tenção de prevenir aglomeração 
por conta da variante Ômicron. 
Os cinco integrantes da diretoria, 
mais nove conselheiros, assumi-
ram oficialmente o compromisso 
de lutarem pela categoria e a favor 
da população. 

A presidente da entidade, Ka-
ren Figueiredo, se disse muito sa-
tisfeita com os integrantes dessa 
diretoria. “Sou abençoada pelas 
pessoas que escolhi para estarem 
ao meu lado, tanto no primei-
ro mandato, quanto no segundo. 
Sempre preferi optar por perfis de 
colegas que tivessem esse interes-
se e dedicação com, e para a advo-
cacia; que eu sentisse que tivesse 
vontade de agregar com ideias 
para inovar, e disponibilidade para 

reivindicar. Porque a gente não só 
estuda, não só propõe, mas reivin-
dica também”, disse Karen.

Representatividade
Essa foi a primeira eleição em 

que se cumpriu a nova lei de in-
clusão na chapa da diretoria, de 
50% de membros mulheres, e 30% 
de pardos e negros. Mas apesar de 
ser a favor da nova regra, Karen 
conta que sua chapa já tinha uma 
configuração bem parecida, mes-
mo antes da obrigatoriedade.  

“Essa foi a primeira eleição 
de paridade de mulheres. No meu 
mandato anterior, já tinham bas-
tante mulheres. Acho importan-
tíssimo isso. Mas esse critério não 
alterou em nada a minha escolha. 
As pessoas que eu convidei, foram 
pessoas que acompanho o traba-
lho há algum tempo, acompanho a 
pessoa há algum tempo, e me cha-
ma a atenção em algum aspecto. 
Não vejo a cota como algo que di-
minua, muito pelo contrário, acho 
que é uma visão igualitária no sis-
tema que deveria ter ocorrido há 
mais tempo”, explica a advogada.

Nova diretoria da 35ª Subseção da OAB toma posse 

Presidente Karen Figueiredo e o vice, Rafael Fróes, com os conselheiros empossados

Cursos e palestras 
A presidente contou também que 

mesmo tomando os cuidados necessários 
por conta da Covid-19, palestras e cur-
sos estão acontecendo de forma online, 
através do Instagram da subseção (@
oab35sub), e também híbrida – online e 
presencial. E que mais palestras e cursos 
serão oferecidas nos próximos meses de 
março, abril, maio e junho. “Tivemos aqui 
online um evento da OAB Jovem e outro 

evento da Comissão de direito digital”.
Karen disse ainda, que nos próximos 

meses, a intenção é que advogados e não 
advogados, se inscrevam no canal do You-
Tube da subseção (OAB 35 Subseção) 
para que possam ser concentrados na pla-
taforma, os cursos, palestras e eventos da 
subseção.  

“Queremos fazer as transmissões ao 
vivo (das palestras) pelo canal do You-
Tube da subseção, até para evitar a lo-

Conselho Estadual de Trânsito 
realiza fórum de capacitação 
para Guarda Civil Municipal 

Lívia Louzada

folhadaterradigital@gmail.com
 
No último dia 22, mais 

de 30 guardas civis muni-
cipais de Rio Bonito parti-
ciparam do Fórum ‘Cetran 
em Trânsito’, um projeto 
do Conselho Estadual de 
Trânsito (Cetran-RJ), em 
parceria com as prefeitu-
ras em que o evento é pro-
movido. Em Rio Bonito, a 
iniciativa aconteceu atra-
vés da Secretaria de Segu-
rança e Ordem Pública, no 
teatro da Câmara de Diri-
gentes Lojistas (CDL).

Segundo o secretário 
da pasta, Rogério Góes, o 
objetivo da participação 
dos guardas é ter “agentes 
treinados e bem informa-
dos para diminuir a pos-
sibilidade de erros, além 
de dar mais lisura nas ati-
vidades de fiscalização do 
trânsito da cidade, e quem 
ganha com isso é o cidadão 
de Rio Bonito”. 

Os guardas assistiram 
a três palestras; ‘Processo 
Administrativo no Códi-
go de Trânsito Brasileiro 
(CTB)’, ministrada pelo 
conselheiro do Cetran, Ro-
gério Tofano; ‘Lavratura 
de auto de infração e pro-
cesso Administrativo’, mi-
nistrada pelo presidente do 
Cetran, Biracy Sá Valdez; 

Com o objetivo de me-
lhorar as condições de trá-
fego nas ruas da cidade, a 
Prefeitura de Rio Bonito re-
tomou o trabalho de manu-
tenção de sua malha viária, 
no último dia 21, após tré-
gua das fortes chuvas que 
prejudicaram as ações nos 
últimos meses. A operação 
continua pelas ruas do bair-
ro Mangueirinha e seguirá 
de acordo com as demandas 
detectadas em outros locais.

É importante destacar 
que a operação é uma forma 
de agilizar os atendimentos 
de urgência até que as obras 
de recapeamento asfálti-
co, previstas para o mês de 
março deste ano, sejam ini-
ciadas.

“As nossas obras come-
çam em breve, logo após o 
feriado de Carnaval, mas 
por enquanto as equipes 
estão fazendo serviços de 

manutenções das vias”, des-
tacou o prefeito Leandro 
Peixe.

Para o vice-prefeito José 
Américo, “as ações são fun-
damentais e a gestão avan-
çará em todas as obras im-
portantes para o município. 
Teremos coisas boas para 
vocês, recapeamento e as-
faltamento de várias vias da 
nossa cidade”.

No momento, as equi-
pes da Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos atuam 
de forma emergencial com 
o suporte de máquinas e 
aplicação de massa usinada 
quente nas vias.

O secretário da pasta, 
Sandro Arantes, ainda enfa-
tizou que “as chuvas inten-
sas, tanto nas áreas urbanas 
quanto rurais, dificultaram 
a retomada da ação, mas que 
logo, logo atenderá outros 
bairros”.

Secretaria de Obras 
faz manutenção do 
asfalto nas ruas 
da cidade

e ‘Postura e comportamen-
to do Agente de Trânsito’, 
aplicada pelo também con-
selheiro Delfim Neto.

Benefícios
Para o vice-prefeito, 

Meco Contador, oportuni-
dades como essa, de quali-
ficar ainda mais os agentes, 
são um benefício para a 
sociedade riobonitense. “É 
isso que queremos, treinar 
e aperfeiçoar cada vez mais 
o guarda para que eles pos-
sam aplicar as leis de trânsi-
to e de segurança com mais 
tranquilidade e retidão”.

O mesmo pensamen-
to também tem o prefeito 
Leandro Peixe. Ele reve-
lou ainda em entrevista à 
reportagem da Folha, que 

estrutura um projeto para 
a área de segurança do mu-
nicípio.

“Nossa preocupação é es-
truturar nossa Guarda Mu-
nicipal, nosso DEGETRAN 
(Departamento Geral de 
Trânsito). Essa semana es-
tive em Brasília. Estamos 
trazendo muitas notícias 
boas para o equipamento 
da nossa Guarda e acredi-
tamos que o nosso projeto 
do Complexo de Segurança, 
que vai unificar as forças de 
segurança pública que nós 
temos, a (Polícia) Civil, a 
PM, PRF, DEGETRAN, e 
Guarda Municipal no es-
paço do antigo DNER, no 
Centro, vai ser muito bom 
para que a gente dê à popu-
lação uma abordagem inte-

ligente”, disse o prefeito.
O presidente do Cetran, 

Biracy Sá Valdez, um dos 
palestrantes do dia, expli-
cou à reportagem da Folha, 
um pouco de como funcio-
na o trabalho do Conselho. 
“Uma das atividades (do 
Cetran), é a gente ir dire-
tamente no município, co-
nhecer a realidade daquela 
cidade, e trazer uma novi-
dade em relação a todas as 
alterações do CTB (Códi-
go de Trânsito Brasilei-
ro), para que os agentes de 
trânsito fiquem atualizados 
e possam exercer a função 
com mais autonomia e se-
gurança, de modo a orga-
nizar e ordenar o trânsito 
na sua totalidade”, disse 
Valdez.

Presidente do Conselho, Biracy Sá Valdez, palestra sobre lavratura de auto de infração 

comoção e demais gastos dos advogados de 
Silva Jardim e Tanguá. Mas para fazer ao 
vivo precisamos ter mil inscritos no canal”, 
explicou.

Tomaram posse:
Dr. Rafael Fróes Rodrigues – Vice-Presi-

dente
Drª Bianca Silva Da Rocha Conceição– 

Secretária-Geral
Dr. Alédio Penco Espíndola– Secretário 

Adjunto
Dra. Luciana B. B. Frutuoso De Abreu – 

Tesoureira
Dr. João Carlos Faria – Conselheiro
Dra. Jussara Kamily Alvarenga Silvano – 

Conselheira
Dra. Fábia Oliveira Franco de Almeida – 

Conselheira Suplente
Dra. Laryssa Monnerat Damasco Marins 

– Conselheira Suplente
Dr.César Gomes de Sá – Conselheiro Su-

plente
Dra. Paula Anselmo de Carvalho – Con-

selheira Suplente
Dr. Dhyego Henrique Amorim – Conse-

lheiro Suplente
Dr. Luiz Gustavo Correa de Mello – Con-

selheiro Suplente
Dr. Douglas da Costa Cordeiro – Conse-

lheiro Suplente

Prefeito e vice, Leandro Peixe e Meco Contador (E), visitam as obras,
acompanhados do secretário municipal de Obras, Sandro Arantes 
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Câmara Municipal de Tanguá
Portaria: 008/22, 

DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNI-

CIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a funcionária MARILZA ALVES QUINTA-

NILHA, ocupante do cargo de Diretor Geral, matriculada sob nº. 

1072, para atuar como Fiscal de Contratos Administrativos, ce-

lebrados pela Câmara Municipal de Tanguá, com a atribuição de 

acompanhar e fi scalizar a correta exação do objeto aos termos 

contratuais. 

Art. 2º - Fica o fi scal da administração obrigado a comunicar a 

administração todas às ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, determinando o que for necessário à regularização 

das faltas ou defeitos eventualmente observados. 

Parágrafo Único - As decisões e providências que ultrapassam 

a competência do fi scal deverão ser solicitadas ao Gestor em tem-

po hábil para a adoção das medidas saneadoras. 

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-

cação. 

Cumpra-se e publique.

Tanguá, 03 de janeiro de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA

Presidente

PORTARIA 009/22, 
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNI-

CIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

TORNAR FACULTATIVO o expediente nesta Casa de Leis nos 

dias 28/02(segunda-feira), 02/03 (quarta-feira), 03/03 (quinta-feira) 

e 04/03 (sexta-feira) do corrente ano, por ocasião do feriado de 

carnaval.

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

Tanguá, 23 de fevereiro de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA

Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022

A CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ, torna público aos inte-

ressados que realizará em sua sede, a Rua XV de Novembro, nº 

40 – Centro, nesta cidade, a licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL de nº 001/2022, do tipo MENOR PREÇO, em con-

formidade com as Leis 10.520/2002, 8.666/93; Decreto Municipal 

nº 1095/2006 de 10 de junho de 2006, Lei Complementar 123 de 

14/12/2006, Lei Municipal nº 635 de 31 de outubro de 2007 e de-

mais normas aplicáveis, com data para entrega dos documentos 

e dos envelopes de proposta e habilitação no dia 16 de Março de 

2022, às 10:00hs, conforme processo nº 016/2022, com objetivo 

da contratação de empresa especializada na Prestação de Ser-

viços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento 

de documentos de legitimação – Vale alimentação, na forma de 

cartão presencial, magnético ou de tecnologia similar, para os ser-

vidores da Câmara Municipal de Tanguá. 

TAXA MÁXIMA ESTIMADA: 0,00% (ZERO POR CENTO).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR TAXA DE ADMINIS-

TRAÇÃO COBRADA.

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados 

no prédio da Câmara Municipal de Tanguá/RJ, sito a Rua XV de 

Novembro, nº 40, Centro, Tanguá/RJ, das 9:00 (nove) horas até 

as 15:00 (quinze) horas nos dias úteis. Para os que solicitarem 

os arquivos impressos será cobrado uma resma, para os que so-

licitarem por meio de eletrônico, não será cobrado qualquer valor, 

desde. Os esclarecimentos referentes a esta licitação serão pres-

tados diretamente no endereço supracitado ou através do telefone 

(21) 2747-1558.

Tanguá, 24/02/ 2022.

Glaciane Serra Pina

Pregoeira 

Matricula 1091

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Nº 004 AO CONTRATO 003/2018

PROCESSO Nº 014/2018

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ E COMERCIAL 

PREFERIDO LTDA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTÍCIOS E DE 

LIMPEZA.

PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 12 (doze) me-

ses, com início em 01/02/2022.

VALOR ESTIMADO: R$ 25.883,12 (vinte e cinco mil oitocentos 

e oitenta e três reais e doze centavos).

TANGUÁ-RJ, 28/01/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA

PRESIDENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
 Nº 003 AO CONTRATO 002/2019

PROCESSO Nº 014/2019 

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ E I.J. MANU-

TENÇÃO E VENDAS DE PRODUTOS DE REFRIGERAÇÃO 

LTDA ME.

OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 12 (doze) me-

ses, com início em 13/02/2022.

VALOR ESTIMADO: R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscen-

tos reais).

TANGUÁ-RJ,11/02/2022

ALINE DE SÁ PEREIRA

PRESIDENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Nº 001 AO CONTRATO 001/2021

PROCESSO Nº 011/2021 

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ E D.B. NOVA 

TECNOLOGIA LTDA EPP

OBJETO: LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOF-

TWARE PARA A ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA DE GESTÃO DE 

ACESSO.

PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 12 (doze) me-

ses, com início em 03/02/2022.

VALOR ESTIMADO: R$ 121.200,00 (cento e vinte e um mil e 

duzentos reais).

TANGUÁ-RJ, 03/02/2022

ALINE DE SÁ PEREIRA

PRESIDENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Nº 001 AO CONTRATO 002/2021

PROCESSO Nº 020/2021 

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ E 4FOUR CO-

MÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: prestação de serviços de multimídia e WebTV, com 

execução via internet, em endereço eletrônico a ser  a ser forneci-

do pela Câmara, editando imagens e produzindo conteúdo da TV 

Câmara, tais como: transmissão ao vivo e cobertura fotográfi ca 

das sessões legislativas ordinárias, extraordinárias, Solenes e dos 

trabalhos realizados pelo Poder Legislativo, no site da Câmara Mu-

nicipal, no facebook e You Tube, incluindo apresentação em libras, 

a utilização de 3 (Três) câmeras em HD com cortes simultâneos de 

imagem e o logo da Câmara na tela de Transmissão

PRAZO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 12 (doze) me-

ses, com início em 01/03/2022.

VALOR: R$ 94.200,00 (noventa e quatro mil e duzentos reais).

TANGUÁ-RJ, 24/02/2022

ALINE DE SÁ PEREIRA

PRESIDENTE

PROCESSO: 017/2022

HOMOLOGO a  inexigibilidade de Licitação conforme o Artigo 

25, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 c/c Decreto 

Nº 9.412 de 18/06/2018.

FAVORECIDO: RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

VALOR ESTIMADO: R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais).

OBJETO: aquisição de vale transporte eletrônico (cartão RIO 

CARD) para os funcionários efetivos da Câmara.

TANGUÁ-RJ,17/02/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA

PRESIDENTE

PROCESSO: 021/2022

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: IVALNIR DA Conceição 01279814705.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 17.500,00 (dezessete mil e 

cento e trinta e seis reais).

OBJETO: pagamento de serviços de conserto e manutenção 

nos carros ofi ciais e aquisição de peças exercício de 2022.

TANGUÁ-RJ,23/02/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA

PRESIDENTE

PROCESSO: 022/2022

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: LUIZ CARLOS PEREIRA JUSTINO 

51832259749.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 3.000,00 (Três mil reais).

OBJETO: pagamento de serviços de lavagem nos carros ofi -

ciais no exercício de 2022.

TANGUÁ-RJ,23/02/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA

PRESIDENTE

PROCESSO: 027/2022

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: LUIZ ORLANDO RODRIGUES 45231672734.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 17.600,00 (dezessete mil e 

seiscentos reais).

OBJETO: aquisição de materiais de expediente no exercício 

de 2022.

TANGUÁ-RJ, 23/02/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA

PRESIDENTE

PROCESSO: 029/2022

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: SANDRO DOS SANTOS NOVIS 01885317778.

VALOR TOTAL: R$ 8.320,00 (oito mil trezentos e vinte reais).

OBJETO: serviço de confecção de 26 (vinte e seis) medalhas 

“ Maura de Abreu Conceição”, para honrarias em sessão solene 

ofi cial do dia 08/03/2022..

TANGUÁ-RJ, 23/02/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA

PRESIDENTE

PROCESSO: 030/2022

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: ERIKA SILVA FRANÇA 11094888745.

VALOR TOTAL: R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

OBJETO: serviço de coffe break para 100 (cem) pessoas e de-

coração do ambiente para realização da sessão solene ofi cial do 

dia 08/03/2022.

TANGUÁ-RJ, 25/02/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA

PRESIDENTE

PROCESSO: 031/2022

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: PAULO SÉRGIO REIS SOARES 89549244768.

VALOR TOTAL: R$ 4.610,00 (quatro mil e seiscentos e dez 

reais).

OBJETO: serviço de dedetização nas dependências do prédio 

da Câmara.

TANGUÁ-RJ, 24/02/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA

PRESIDENTE

Tiers Rangel 

Lívia Louzada

(21) 97252- 5092

(21) 97252- 5092
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A Prefeitura de Maricá en-
viou no último dia 23 a primei-
ra remessa de alimentos doados 
pela população às vítimas das 
fortes chuvas que atingiram a 
cidade de Petrópolis, na Região 
Serrana do Rio. Foram arreca-
dados cerca de 300 cestas bási-
cas e dez colchonetes, que fo-
ram enviados em um caminhão 
baú que saindo do CEM Joana 
Benedicta Rangel, no Centro, 
onde os donativos estavam es-
tocados.

Um grupo de agentes co-
munitários do Comitê de De-
fesa dos Bairros (CDB) – liga-
do à Secretaria de Participação 
Popular, Direitos Humanos e 
Mulher – ajudou a carregar 
o caminhão. O veículo partiu 
de Maricá por volta das 10h30 
com escolta de uma viatura da 
Guarda Municipal. Uma nova 
remessa está prevista para se-
guir em direção a Petrópolis 
nesta quinta-feira (24). Além 
dos alimentos, deverão ser le-
vados também mais colchone-
tes e produtos de higiene pes-
soal.

O prefeito Fabiano Horta 
destacou o movimento de so-
lidariedade da população ma-
ricaense no socorro aos mora-
dores da cidade serrana.

“Mais uma vez o povo de 

Maricá envia alimentos doados pela 
população às vítimas de Petrópolis

Funcionários da Prefeitura de Maricá ajudam a carregar o caminhão com as doações 

Maricá manifestou seu espírito 
solidário num momento de gran-
de necessidade de mobilização. 
Nosso desejo é que a população 
petropolitana possa se recuperar 
desta tragédia e que saiba que 
nossa cidade estará sempre soli-
dária e pronta a ajudar”, disse.

Alunos da rede municipal 
contribuíram com a campanha

As doações entregues em de-
zenas de postos de coleta che-
garam de diferentes órgãos mu-

nicipais, além de instituições 
externas, como igrejas, e tam-
bém da população em geral da 
cidade. A diretora do CEM Joana 
Benedicta Rangel, Maria Vanda 
Timóteo, contou que os alunos 
também contribuíram com a 
campanha.

“Foi o momento propício para 
estimular a solidariedade entre 
os estudantes e tivemos um re-
sultado acima do esperado. Foi 
uma movimentação bonita de se 
ver e bem gratificante”, disse.

Homem é preso 
transportando 2,5kg de 
pasta base de cocaína

Mais uma apreensão do Des-
tacamento de Polícia Rodoviária 
(BPRv), de Boa Esperança, em 
Rio Bonito, atrapalha o tráfico de 
drogas da Região dos Lagos. Na 
madrugada do último dia 22, os 
agentes conseguiram apreender 
2,5kg de pasta base de cocaína es-
condidos na mala de um veículo 
que passava pelo posto. O homem 
que dirigia o carro foi preso em 
flagrante.

Segundo informações dos po-
liciais, um Ônix com placa de Mi-
nas Gerais estava trafegando pela 

RJ-124, quando foi parado pelos 
agentes. Após apresentar nervo-
sismo ao ver os policiais, foi feita 
uma revista no veículo e encon-
trados dois tijolos de pasta base 
de cocaína embaixo do estepe.

O motorista do veículo teria 
dito a polícia que pegou a droga 
na comunidade Nova Holanda, 
no Rio, e a levaria para Saqua-
rema, e pelo ‘serviço’, receberia 
R$700,00. O caso foi registrado 
na 119ª Delegacia de Polícia de 
Rio Bonito, pra onde o acusado 
foi levado. 

Maricá é referência no 
atendimento às pessoas 

com defi ciência
Casa do 
Autista e 
Centro de 
Reabilitação 
são espaços 
que acolhem 
pessoas com 
autismo 
e com 
deficiência 
física

em Maricá.
“Esses dois equipamentos públi-

cos são novos e têm como principal 
diferencial oferecer atendimento 
multidisciplinar aos adultos autistas 
ou com deficiências físicas e mobi-
lidade reduzida. Os adolescentes 
que eram atendidos pelo Serviço de 
Atendimento de Reabilitação Es-
pecial de Maricá (SAREM) estão 
migrando progressivamente para a 
Casa do Autista e para o Centro de 
Reabilitação, otimizando os serviços 
oferecidos e diminuindo a fila de es-
pera”, afirmou.

Casa do Autista estimula a 
autonomia de forma lúdica

Serviço de referência, a Casa do 
Autista possui atividades de avalia-
ção, estímulo, e reinserção ao con-
vívio social, com orientação aos fa-
miliares e integração às dinâmicas 
coletivas. O objetivo principal do 
equipamento é trazer autonomia 
às pessoas com Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA), por meio de 
abordagens profissionais diferen-
ciadas, incluindo terapias que utili-
zam música, leitura, arte e estímu-
los sensoriais.

O espaço possui plataforma 
elevatória protegida, garantindo 
a acessibilidade com segurança. 
Também é disponibilizada uma van 
para transportar os atendidos até os 
pontos de ônibus e um outro veículo 
para levar em casa aqueles com difi-
culdades de locomoção.

Alessandro Katani é pai de Ma-
ria Flor de Moraes, de 14 anos, 
adolescente autista atendida no es-
paço. Ele destaca a importância do 
acompanhamento contínuo feito no 

município, que ganha agora maior 
estrutura e especialidades.

“Minha filha foi atendida desde 
os 5 anos de idade no Sarem e ago-
ra passou para a Casa do Autista. 
Ela continuará sendo acompanha-
da por uma terapeuta ocupacional 
e uma fonoaudióloga, mas, por es-
tar na adolescência, acredito que a 
musicoterapia e as atividades em 
grupo serão importantes. Todo o 
atendimento durante esse tempo foi 
essencial e a estrutura que Maricá 
oferece é muito boa, um diferen-
cial”, disse.

Atleta paralímpico de 
Maricá é atendido no 

Centro de Reabilitação
O Centro de Reabilitação aco-

lhe pessoas de 12 a 59 anos, com 
deficiências físicas permanentes ou 
algum tipo de deficiência intelectu-
al. O espaço possui áreas e equipa-
mentos específicos de fisioterapia e 
realiza um trabalho trimestral com 
os pacientes, avaliando o resultado 
do programa adotado após esse pe-
ríodo.

Lucas de Araújo, de 27 anos, é 
atleta de bocha paralímpica e ressal-
ta a função do acolhimento no es-
paço para otimizar seu desempenho 
durante os jogos.

“Sou atleta de bocha há 11 anos 
e participei de diversas competi-
ções mundiais. Ter esse atendimen-
to para mim é muito bom, porque 
consigo desempenhar meu trabalho 
melhor e preciso desse acompanha-
mento. Estou há dois meses aqui e 
já vejo uma melhora grande no meu 
treinamento, mantendo o alto ren-
dimento”, afirmou.

A Prefeitura de Maricá possui 
dois equipamentos para atender 
gratuitamente pessoas autistas e 
com deficiências físicas: a Casa do 
Autista e o Centro de Reabilitação, 
respectivamente. Os espaços aco-
lhem pessoas a partir de 12 anos 
e dispõem de uma equipe de pro-
fissionais qualificados, composta 
por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, 
terapeuta ocupacional, psicólogo, 
assistente social, enfermeiro, nutri-
cionista, psicomotricista, além de 
especialistas em acupuntura, pilates 
e reeducação postural global (RPG).

O serviço de acolhimento aos 

autistas em idade adulta é raro no 
Brasil e Maricá é um dos poucos 
municípios com equipamento pú-
blico voltado a essa população. Atu-
almente, 140 pessoas são atendidas 
ou passam por avaliações na Casa 
do Autista e outras 148 já estão in-
seridas nos serviços oferecidos pelo 
Centro de Reabilitação, entre aten-
dimentos presenciais e nas residên-
cias.

Atendimento ao alcance de todos
Para ser acolhido em um dos es-

paços, é preciso de encaminhamen-
to médico prévio ou comparecer 

presencialmente ao local (Rua das 
Orquídeas, 1262, Parque Nanci – às 
margens da Rodovia Amaral Peixo-
to). O Centro de Reabilitação fun-
ciona no térreo e a Casa do Autista 
no segundo andar. No espaço, é feita 
triagem e outras dinâmicas e avalia-
ções, buscando oferecer auxílio per-
sonalizado e alinhado às necessida-
des de cada um.

Maria Beatriz Bastos, coordena-
dora de Reabilitação da Secretaria 
de Assistência Social de Maricá, re-
força o papel das estruturas públi-
cas para a inserção social das pesso-
as com deficiência (PCD), que avança 

BPRv de Boa Esperança 
apreende 3kg de 

cocaína com passageiro 
de carro de aplicativo

Mais uma vez os agentes do Ba-
talhão de Polícia Rodoviária (BPRv) 
de Boa Esperança, em Rio Bonito, 
fizeram uma apreensão de drogas. 
Na noite do último dia 15, 3kg de 
cocaína acondicionados em 625 pi-
nos foram encontrados na mochila 
do passageiro de um transporte de 
aplicativo, que levaria a droga para 

Araruama.
Segundo os policiais, o acusado 

disse que receberia R$700,00 para 
levar a droga da Vila da Penha, no 
Rio, para Araruama. A droga estava 
avaliada em R$15 mil. O acusado foi 
preso em flagrante e encaminhado a 
119ª Delegacia de Polícia de Rio Bo-
nito.

FOTO: DIVULGAÇÃO / BPRv

POLÍCIA
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Na Quaresma, quaresmeiras fl orescem em Silva Jardim
Evaldo Peclat Nascimento

evaldopeclatnascimento@gmail.com

Do dia 02/03 a 14/04, os cris-
tãos estarão em plena Quaresma. 
E um bom exemplo para ilustrar 
(e colorir) esta época é o projeto 
de plantio de quaresmeiras “Cami-
nho das Flores” desenvolvido em 
Silva Jardim pelo servidor público 
estadual Wander Lemos auxiliado 
pelo agricultor Jocenildo de An-
drade e outros colaboradores. O 
principal objetivo é formar duas 
fileiras da espécie às margens do 
trecho de cerca de cinco quilôme-
tros da rodovia RJ-140 que fica 
entre o Destacamento de Policia-
mento Ostensivo (DPO) e a entra-
da da cidade, no bairro Boqueirão. 
Mas até o momento já são cerca de 
800 unidades plantadas e floridas 
no Centro da cidade, bairros peri-
féricos e o distrito de Aldeia Velha. 
De acordo com a tradição cristã, a 
Quaresma é o período de quarenta 
dias que antecedem a Páscoa, prin-
cipal celebração do cristianismo, 
com a ressurreição de Jesus Cristo.

Um dos plantios das mudas de quaresmeiras em Silva Jardim 

professora e poetisa Alcione Cas-
tro compôs uma poesia intitulada 
“Mãe, as Brabas” homenageando 
as mães que perderam filhos du-
rante a pandemia da Covid-19. 
Wander já confeccionou inclusive 
300 camisetas que serão distribuí-
das aos participantes, apoiadores e 
simpatizantes do projeto.

Wander e Jocenildo explicam 
que a quaresmeira (Tibouchina 
Granulosa, nativa do Brasil) foi 
escolhida para formar o “Caminho 
das Flores” porque a espécie, além 
de produzir flores muito bonitas 
(tem as modalidades roxa, rosa 
e branca), também é natural da 
Mata Atlântica, de fácil cultivo. E 
ideal para áreas urbanas, pois não 
prejudica as calçadas (sua raiz é pi-
votante, em forma de pinhão, sem 
ramificações) nem ameaça a rede 
elétrica (a espécie atinge no máxi-
mo quatro a oito metros de altu-
ra). Sua floração ocorre durante 
oito meses ao ano, sendo de janeiro 
a junho e em agosto e setembro. 
Foram plantadas 200 mudas em 
Aldeia Velha durante a “Festa da 

Primavera”, além de Ipês amare-
los, em setembro de 2019. Com o 
seu colorido brilhante, elas se des-
tacam nas paisagens. 

O idealizador do projeto lem-
bra que o plantio também contri-
buirá para a atração de visitantes 
ao Município o que colaborará 
para o incremento do comércio e 
do turismo na cidade. “todo mun-
do gosta de ver uma cidade florida, 
perfumada e bonita”, diz Wander 
Lemos citando os exemplos de 
Holambra (SP), Gramado e Ca-
nelas (RS) e Nova Friburgo (RJ). 
O trabalho tem o apoio de empre-
sas e moradores da cidade como 
supermercados Tinoco, Glumac 
Materiais de Construção, Bompre-
ço Bazar, Auto Center São Cristó-
vão, Fazenda Santo Antônio dos 
Cordeiros (canteiro de mudas), 
Concessionária Águas de Juturna-
íba, Hudson Siqueira, comerciante 
Luiz Edmundo (foi através de uma 
conversa com o mesmo, segundo 
Wander, que a ideia do projeto 
surgiu) e Ronalt Aguiar Santiago, 
entre outros muitos munícipes.

Servidores de Tanguá 
receberão reajuste de 
20% a partir deste mês

O prefeito de Tanguá, Rodri-
go Medeiros, promoveu um rea-
juste de 20% no salário de todos 
os servidores da prefeitura, já a 
partir deste mês.

O projeto de Lei do Executivo 
foi aprovado pela Câmara Mu-
nicipal em primeira votação, na 
sessão ordinária do Poder Legis-

lativo, realizada no último dia 22.
Segundo o prefeito, a reposi-

ção de 20% recupera as perdas 
causadas pela inflação acumulada 
nos últimos três anos, que somou 
19,58%.

De acordo com Rodrigo, o re-
ajuste estava programado para o 
ano passado, mas uma lei apro-

vada pelo Congresso Nacional 
proibiu o aumento de salários de 
servidores públicos até o ano de 
2021, por conta da pandemia.

“É importante ressaltar que 
os servidores são peças funda-
mentais na busca de excelência 
na prestação dos serviços públi-
cos. Reconhecer e valorizar essa 

O projeto de Lei já foi aprovado pela Câmara de Vereadores

dedicação, além de legítimo e jus-
to, constrói qualidade de vida e 
dignidade”, disse ele.

O último reajuste no salário 

dos servidores tanguaenses ocor-
reu em 2019, ocasião em que o 
gestor anterior autorizou uma 
reposição de 1,14%.

CIDADES

6 JORNAL FOLHA DA TERRA RIO BONITO, DE 26 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO 2022

Maior tragédia da história de Petrópolis deixa 
mais de 200 mortos e dezenas de desaparecidos 

  Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Já considerada a pior tragédia re-
gistrada pela Defesa Civil de Petró-
polis, os deslizamentos causados na 
Região Serrana do Rio já somam mais 
de 200 mortos, até o fechamento desta 
edição. Com a intenção de levar doa-
ções arrecadadas, o professor de ji-jitsu 
do projeto social Centro de Treina-
mento Árvore da Vida (CTAV), Paulo 
Guimarães, e o diretor do Jornal Folha 
da Terra, Tiers Rangel, estiveram em 
Petrópolis no último dia 19.

Quase uma tonelada de doações, 
como produtos de limpeza, roupas, 
roupa de cama, de banho, água, produ-
tos de higiene pessoal, alimentos, álcool 
em gel e muitos outros itens foram le-
vados a instituições da cidade imperial 
que estão fazendo a distribuição dos do-
nativos às famílias.

Segundo relatos do diretor do in-
formativo, o cenário era devastador. “Vi 
gente parada olhando pro nada, como 
se não tivesse qualquer expectativa de 
continuar a vida. Vi gente desesperada 
pra encontrar o parente vivo, e uma 
cidade completamente destruída pela 
lama. Aqueles pontos turísticos que a 
gente conhece, hoje tem outra aparên-
cia, estão quase irreconhecíveis”, disse 
Tiers Rangel.

Ele ainda lembrou da história de um 
homem que conheceu na cidade, e que 
perdeu toda a família. “Estava próximo 
a um posto do Corpo de Bombeiros 
instalado em Petrópolis, quando vi um 
homem sentado com um olhar perdido. 

LUTO

Cheguei perto dele e puxei assunto. Ele 
disse que tinha perdido a esposa, os fi-
lhos e os pais, e só não morreu porque 
estava trabalhando. Aquilo bateu como 
um soco na boca do estômago. Ele esta-
va sem perspectiva de vida”. 

Tragédias históricas
A tragédia de Petrópolis do último 

dia 15, não foi uma novidade. Em 1988, 
171 pessoas morreram vítimas de ou-
tra tempestade que assolou a região, 
segundo dados da Defesa Civil. O pri-
meiro registro divulgado pelo órgão é 
de 1966, quando houve 80 óbitos.

No dia 5 de fevereiro de 1988, desa-
bou sobre Petrópolis outra chuva tor-
rencial que também destruiu parcial-

mente a cidade imperial. O então 
prefeito, Paulo Rattes, afirmou 
que era “a maior catástrofe de 
todos os tempos” no município, 
como publicado pelo Jornal do 
Brasil da época. 

Na época, o jornal publicou 
que barreiras caíram em pelo me-

Rua Teresa, 
famoso 
endereço de 
compra de 
roupas,
envolta pela 
lama e pelos 
entulhos

Pessoas olham perplexas a realidade de lama, destruíção e mortes em Petrópolis

Professor do 
CTAV, Paulo 
Guimarães 
carrega 
algumas 
das muitas 
doações feitas 
através do 
projeto

nos 500 ruas, e o acesso a Petró-
polis pela BR-040 ficou bloque-
ado em ambos os sentidos. Um 
cenário parecido com o que ocor-
reu agora em 2022.

A tragédia, há 34 anos, deixou 
171 mortos, mais de 4 mil desa-
brigados e milhares de feridos. Os 
dados de óbitos constam no Plano 
de Contingência para Inundações 
da Defesa Civil de Petrópolis.

Depois de 1988 e de 2022, o 

pior desastre na cidade foi regis-
trado em 1979, com 87 mortes. 
Em seguida, em 1966, com 80 
mortos. Na sequência vem as tra-
gédias de 2011 da Região Serrana 
(73 mortes); outra em 2001 (51 
mortes); e mais uma em 2013 (13 
mortes).

Doações
O projeto CTAV continua arre-

cadando doações para as vítimas de 
Petrópolis. Quem quiser ajudar, pode 
levar as doações para na sede do 
CTAV, na Avenida Manuel Duarte, 
1165, Bela Vista. A Prefeitura de Rio 
Bonito e a CDL também estão arre-
cadando doações. 

Até o fechamento desta edição, às  
19h do dia 24 de fevereiro, 210 cor-
pos já haviam sido encontrados.
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Segundo Wander Lemos, o “Ca-
minho das Flores” é desenvolvido 
há quatro anos. Agora, está desen-
volvendo também uma nova ver-
tente, chamada “Você Nasceu para 
Florescer!”, lançada principalmen-
te para homenagear as vítimas da 

pandemia da Covid-19. Ela realizou 
a ação “Canteiro dos Anjos” que 
plantou 40 mudas no calçadão da 
Avenida Silva Jardim simbolizando 
vítimas da doença, e homenageando 
famílias que perderam ente queri-
dos pela moléstia no Município. A 
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No último dia 14, a notícia 
da morte de uma brasileira den-
tro do avião que seguia de São 
Paulo para Paris, e por isso foi 
feito um  pouso de emergência 
em Madri, circulou nos princi-
pais noticiários do país. Neste 
voo, havia uma riobonitense, 
a empresária Maria Regina 
Rodrigues, de 52 anos, que há 
quase um ano mora em Arlon, 
na Bélgica, e presenciou todo 
o caso. Ela estava sentada pró-
ximo a mulher que faleceu e 
contou à reportagem da Folha 
como tudo aconteceu dentro 
da aeronave, e, como foi a saga 
para chegar em casa.

Maria Regina chegou a Rio 
Bonito no dia 26 de janeiro, 
para acompanhar o nascimento 
da neta, e tinha sua passagem 
comprada para chegar em Paris 
no dia 14 de fevereiro, mas aca-
bou chegando na cidade luz 24h 
depois.

A empresária contou que 
tudo estava normal no voo, 
quando um homem pediu li-
cença a passageira que estava 
ao lado, para passar. Segundo 
Regina, que estava à quatro fi-
leiras da cena, ele teria feito vá-
rias tentativas de contato com a 
mulher, mas ela não teria esbo-
çado reação. Era a dona de casa 
Maria de Lourdes Araújo dos 
Santos, de 75 anos, que seguia 
para visitar os filhos que mo-
ram na França. Vendo a falta de 

reação da senhora, o passageiro 
então chamou a comissária.

Diferente do que diz a nota 
emitida pela Latam, empresa 
responsável pelo voo, “Desde o 
início da ocorrência, a empresa 
seguiu todos os procedimentos 
necessários a bordo (…)”, Ma-
ria Regina contou que a tripula-
ção parecia despreparada para o 
socorro da senhora que estava 
passando mal.

“A Latam totalmente des-
preparada. Eles (a tripulação) 
estavam só andando de um lado 
para o outro. Quem socorreu ela 
(Maria de Lourdes), foram os 
médicos que estavam no avião, 
o da seleção (seleção feminina 
de futebol, que acompanhava 
a equipe para uma competição 
na França), e um outro médico 
também passageiro”, disse Re-
gina.

Ela conta que Maria de 
Lourdes teve três paradas car-
díacas, e viu os médicos tentan-
do reanimá-la, mas 40 minu-
tos após o início do socorro, a 
dona de casa faleceu. “Quando o 
médico veio e tentou reanimar 
com massagem cardíaca, eles 
decidiram fazer um pouso de 
emergência em Madri. Quando 
aconteceu, estávamos passan-
do sobre Lisboa, mas ninguém 
imaginou ter que fazer um pou-
so de emergência”.

Maria Regina ainda revelou 
que havia um parente da mulher 
que morreu, no voo, e que ele 
não pareceu ter tido qualquer 
assistência especial da empresa 

Riobonitense que estava em voo pra Paris em 
que idosa morreu, conta como tudo aconteceu

A riobonitense Maria Regina só conseguiu chegar em sua casa, na Bélgica, 24h depois do horário previsto

Por prevenção, Silva Jardim tem 
volta às aulas com ensino híbrido

Lívia Louzada 
 folhadaterradigital@gmail.com

Diferente de municípios como Rio 
Bonito e Tanguá, que iniciaram seu ano 
letivo no dia 7 de fevereiro e de forma 
presencial, os alunos de Silva Jardim 
voltaram às aulas no último dia 14 de 
forma híbrida. Segundo informações 
da Secretaria de Educação da cidade, o 
principal motivo foi a prevenção, já que 
muitos alunos ainda não haviam tomado 
a vacina e a taxa de contaminação na ci-
dade poderia se elevar.

A Secretaria de Educação seguiu o 
Decreto Municipal que estabelece ca-
pacidade máxima de 50% dos alunos no 
espaço. Dessa forma, segundo a Secre-
taria de Educação, ao receber os alunos, 
as escolas que têm espaço para atender 
todos os estudantes, não precisaram 
fazer escalonamento. A rede de ensino 
municipal de Silva Jardim conta com 
aproximadamente 4.500 alunos, desse 
total, cerca de 900 já estão vacinadas.

Prevenção
Durante a primeira semana de aula, 

segundo informações da Secretaria de 
Educação, nenhum aluno foi encami-
nhado para casa com sintomas de Covid, 
mas nem por isso as escolas relaxaram 
na prevenção. O protocolo nas unidades 
é seguido à risca. Quando o aluno chega 
na escola, os funcionários fazem  a aferi-
ção da temperatura na entrada, além de 
orientarem os pais a não levarem seus 
filhos para a aula, caso apresentem sin-
tomas gripais. Além disso, a escola tam-
bém acompanha observando durante o 
tempo em que a criança está na unidade.

O protocolo da Secretaria determi-
na que ao apresentar algum sintoma, o 
estudante seja acompanhado a um local 
arejado, e os responsáveis sejam comu-

EDUCAÇÃO

A Lei 9.451/21, que isenta o 
produtor rural do estado do paga-
mento de ICMS na conta de luz, 
foi regulamentada pelo governador 
Cláudio Castro, através do Decreto 
47.968/22, publicado no último dia 
24 no Diário Oficial do Executivo. 
A norma é de autoria do presidente 
da Casa, deputado André Ceciliano 
(PT), do deputado Jair Bittencourt 
(PP) e do deputado Márcio Pacheco 
(PSC).

De acordo com o texto, está pre-
vista a isenção dos produtores agrí-
colas e pecuários cujo consumo seja 
de até 1 mil kw/h. A medida incen-
tiva um dos setores mais importan-
tes para a economia brasileira e que, 
no primeiro semestre de 2021, foi 
responsável pela criação de 113 mil 
postos de trabalho – o melhor resul-
tado desde 2012, segundo dados do 
Cadastro Geral de Desempregados e 
Empregados (Caged). Nesse período, 
o Rio de Janeiro foi o terceiro estado 
com maior número de novas vagas, 
ficando atrás de São Paulo e Minas 
Gerais.

Poderá requerer o benefício o pro-
dutor rural pessoa física ou jurídica 
que efetivamente mantiver em seu 
estabelecimento a exploração comer-
cial de pelo menos uma atividade eco-
nômica primária agrícola, pecuária, 
pesqueira, de extração de produtos 
vegetais, bem como a criação animal 
de qualquer espécie, de acordo com a 
Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas 2.0. O enquadramento 
no regime fica condicionado à apre-
sentação da documentação pertinente 

à Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado do Rio de 
Janeiro (EMATER-Rio).

A isenção do ICMS não se aplica 
aos estabelecimentos cujas atividades 
econômicas dominantes sejam relati-
vas ao apoio à agricultura não especi-
ficadas, à pecuária não especificadas e 
à aquicultura em água doce.

“A medida que estabelece a isen-
ção do ICMS já foi aprovada na Casa 
(Lei 8.926/20), mas a secretaria de 
Estado de Fazenda nos alertou de 
que precisávamos da internaliza-
ção do convênio. A produção rural é 
fundamental para a garantia da pro-
dução fluminense e fornecimento de 
alimentação à população. Assim, em 
momento de grave crise econômi-
ca enfrentada pelo Estado do Rio de 
Janeiro, é necessário apoiar as ativi-
dades essenciais que movimentam 
a nossa economia. Além disso, essa 
medida pode reduzir o alto custo da 
energia elétrica, podendo trazer no-
vas tecnologias e formas de produção 
no campo”, afirmou o presidente An-
dré Ceciliano.

Também assinam como coautores 
os deputados Renata Souza (PSol), 
Tia Ju (REP), Chico Machado (PSD), 
Mônica Francisco (PSol), Coronel 
Salema (PSD), Carlos Macedo (REP), 
Bebeto (Pode), Lucinha (PSDB), Ro-
drigo Amorim (PSL), Fabio Silva 
(REP), Waldeck Carneiro (PT), Sub-
tenente Bernardo (PTB), Luiz Paulo 
(Cidadania), Carlos Minc (PSB), De-
legado Carlos Augusto (PSD), Jal-
mirJunior (PRTB), Eliomar Coelho 
(PSol) e Marcelo Dino (PSL).

Regulamentada 
Lei que isenta ICMS 
na conta de luz do 
produtor rural

nicados para buscar o aluno na escola. 
Durante o recreio, os cuidados também 
são tomados para que muitas turmas 
não fiquem fora da sala de aula ao mes-
mo tempo. E em sala, o espaçamento de 
1m entre as carteiras é feito. 

Apesar do trabalho, em muitos 
momentos, necessitar que o professor 
se aproxime do aluno, os professores 
foram orientados pela Secretaria de 
Educação a seguirem o protocolo e não 
se aproximarem dos estudantes nas 
carteiras. O uso de máscara para todos, 
alunos e mestres, é obrigatório.  

Protagonistas          
 A secretária de Educação de Silva 

Jardim, Elizete Quintanilha, conta que 
neste ano, “o aluno será o protagonista 
das ações”, e revela que a rede fará ativi-
dades de reforço para o estudante neste 
retorno escolar.

“A volta 100% presencial é impor-
tantíssima. Precisamos recuperar esse 
tempo, em que mesmo recebendo ati-
vidades remotas, faltou a mediação e 
intervenção dos professores. Nessas 
primeiras semanas, os professores estão 
desenvolvendo ações de acolhimento e 

avaliação diagnóstica. E durante o ano 
letivo, desenvolveremos atividades de 
reforço e uma metodologia ativa”, disse 
Elizete. 

Segundo a prefeita Maira Figueire-
do, esse é um recomeço cauteloso. “Sou 
mãe de três filhos e não posso separar 
esse sentimento da minha posição na 
gestão quando se trata de educação. O 
retorno das aulas no município de Sil-
va Jardim é permeado de muitas supe-
rações alcançadas e outras que vamos 
alcançar. Atualmente, percebemos a 
curva de registro de casos em movi-
mento decrescente e acompanhado de 
um pacote de ações de reformas e adap-
tações na infraestrutura de algumas 
escolas, marcando um recomeço de um 
setor que vem recebendo nossa atenção 
junto a Secretaria de Educação que se 
empenha incansavelmente para atingir 
os objetivos e sanar as ausências que 
reconhecemos desde o início da gestão. 
É um recomeço cauteloso,  garantindo 
um direito para crianças e todos os cui-
dados que o momento exige para eles 
e para o nossos Profissionais da Edu-
cação”.

Professores e alunos são orientados a usarem máscara durante as aulas

aérea. “A gente achou que a tri-
pulação fosse prestar um atendi-
mento diferenciado pra ele, mas 
não foi o que aconteceu”.

A saga para chegar em casa
Após pousar em Madri às 13h 

do dia 14 de fevereiro, – o pre-
visto era pousar em Paris às 14h 
– Regina conta que começou uma 
verdadeira saga para chegar em 
casa. O primeiro obstáculo foi a 
falta de assistência e de informa-
ção da Latam com os passagei-
ros. Ela disse que demorou muito 
tempo para que eles liberassem 
as bagagens dos passageiros, e 
que só foram acomodados em um 
hotel às 18h.

“O descaso deles (Latam) com 
a gente, foi total. Claro que foi 
uma tragédia, mas eles estavam 
muito despreparados, desde o 
atendimento com ela. Ficamos 
o dia todo andando com fome e 

com sede procurando nossas ma-
las. Ninguém informava nada, 
só falavam que não tinham voo 
para aquele dia. Tinha gente 
com criança pequena, nem para 
dar uma água. Eu fiquei exausta, 
meu pé já estava inchado! Imagi-
na com criança? E ainda tivemos 
que pegar toda nossa bagagem 
e ficar andando pelo aeroporto 
com tudo”.

No dia seguinte, a empresária 
disse que os passageiros foram 
alocados em diversos voos. “Teve 
grupo de amigos e até casal que 
embarcou separado. Fiquei total-
mente sem saber o que fazer por-
que meu marido ia me buscar no 
dia 14, e acabei chegando às 15h 
do dia 15 com três malas”.

Ela disse que apesar estar 
com três malas, conseguiu pegar 
um trem com destino a Bélgica e 
chegar às 20h40 na capital Bru-
xelas. Como Maria Regina mora 

em Arlon, há cerca de duas horas 
da capital, somente às 23h ela 
conseguiu entrar em casa. “Esse 
(voo) foi traumático. Parecia que 
tinha passado uma coisa em cima 
de mim”.

Latam
Em um trecho da nota divul-

gada no dia, a empresa aérea in-
formou que “A Latam também 
esclarece que o atendimento mé-
dico a bordo de todos os voos é 
realizado de forma voluntária. 
Os tripulantes anunciam a emer-
gência de saúde a todos os passa-
geiros para que médicos volun-
tários possam se apresentar para 
esse atendimento. A empresa 
conta com kits médicos de pri-
meiros socorros e com desfibri-
ladores em todas as suas aerona-
ves, inclusive com mais itens do 
que exige a legislação de cada 
país onde a companhia opera”.
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Instituto Brasileiro de Música e Educação 
(IBME) vai oferecer aulas gratuitas para 
alunos da rede pública de ensino de Tanguá

O Instituto Brasileiro de Mú-
sica e Educação (IBME), através 
do Programa Orquestra nas Es-
colas, acaba de fechar uma par-
ceria com a Secretaria Municipal 
de Educação de Tanguá, com o 
objetivo de oferecer aos alunos da 
rede pública de ensino do muníci-
pio aulas gratuitas de instrumen-
tos musicais e, posteriormente, a 
criação de uma Orquestra Sinfô-
nica Juvenil de Tanguá. As vagas 
serão destinadas aos estudantes 
matriculados no Ensino Funda-
mental I e II, do 1º ao 9º ano. 

As matrículas serão realizadas 
nas escolas-polo atendidas até o 
dia 14 de março, das 8h às 17h, de 
segunda à sexta-feira. É necessá-
rio apresentar documentos como 
RG e CPF do responsável e alu-
no, comprovante de residência e 
declaração escolar. As aulas terão 
início no dia 07 de março. 

“Estamos muito felizes com 
essa parceria e acreditamos que o 
IBME vai contribuir para a trans-
formação social de forma integral 
dos estudantes de Tanguá. Sem 
dúvida, as aulas irão trazer muitos 
benefícios para os alunos visando 
o desenvolvimento das capacida-
des cognitivas das crianças e dos 
adolescentes, com estímulo à cria-
tividade, ao aumento da autoesti-
ma e à fruição. A relação com os 
instrumentos musicais colaboram 

ampliam o conhecimento do mun-
do desses jovens, transformando 
não somente suas vidas, como 
também as de suas famílias. Vai 
ser muito especial quando após 
as aulas, os alunos estrearem na 
primeira Orquestra Sinfônica de 
Tanguá”, afirma Luciano Lucio, 
secretário de Educação do muni-
cípio.

 Para o prefeito de Tanguá, 
Rodrigo Medeiros, a parceria é 
fruto de um sonho antigo. “Ofe-
recer recursos lúdicos a fim de in-
crementar o processo pedagógico 
e tornar as escolas mais atraentes 
para os estudantes, é algo que nos 
traz muita alegria. Será uma opor-
tunidade incrível para que os alu-
nos descubram, através da música, 
seus dons e talentos. Não tenho a 

menor dúvida que a parceria será 
um sucesso e, a partir disso, iremos 
começar a construir uma nova re-
alidade transformando a educação 
do município de Tanguá”, afirma. 

 Sobre o IBME
O Instituto Brasileiro de Mú-

sica e Educação (IBME) tem por 
objetivo promover a transforma-
ção social e integração comuni-
tária através da educação, música 
e cultura para estudantes da rede 
pública de ensino, famílias e comu-
nidades do Estado do Rio de Janei-
ro. Em mais de uma década de atu-
ação, o projeto já impactou mais de 
20 mil pessoas, por meio de todos 
os seus projetos, aulas gratuitas de 
música e formação de orquestras 
e outros grupos.

Matrículas acontecerão até o dia 14 de março nas escolas-polo

PM de Rio Bonito 
prende homem 
e apreende mais 
de 400 cápsulas de 
cocaína no Boqueirão

Policiais militares de Rio Bo-
nito fizeram uma grande apreen-
são de drogas na madrugada do 
último dia 21 (segunda-feira), no 
bairro Boqueirão. Um homem de 
21 anos, acusado de traficar no 
bairro, foi preso em flagrante, e 
na sequência, teria indicado onde 
a droga estava guardada. Foram 
encontradas escondidas dentro 
de um balde enterrado no alto de 
um morro, 406 cápsulas de coca-
ína, 256 pedras de crack e 48 ta-
bletes de maconha.

A prisão aconteceu após os 
policiais receberem denúncias 
de que um homem, a mando do 

traficante conhecido como Ma-
rimbondo, que comanda a venda 
de drogas na localidade, seria o 
gerente do tráfico no bairro.

Segundo os policiais, ele foi 
encontrado com uma bolsa, con-
tendo algumas cápsulas de dro-
ga, e ao ser indagado, confessou 
o crime e levou os policiais nos 
fundos de sua casa, onde a grande 
quantidade de drogas estava en-
terrada.

O caso foi registrado na dele-
gacia de plantão, 118ª Delegacia 
de Polícia de Araruama, pra onde 
o acusado e as drogas foram leva-
das

A droga estava escondida dentro de um balde enterrado

FOTO: POLÍCIA MILITAR

para uma melhoria dos índices de 
evasão escolar e de desempenho 
acadêmico”, afirma Denize Vieira, 
presidente do IBME.

 As aulas serão realizadas em 
seis escolas-polo: Escola Muni-
cipal Ernestina Ferreira Muniz 
(Flauta transversal; Clarineta; 
Saxofone; Trompete; Trombone; 
Bombardino; Trompa; Sousafone 
e Percussão); Escola Municipal 
Professora Dearina Silva Ma-
chado (Violino; Viola; Violoncelo; 
Contrabaixo acústico; Clarineta; 
Flauta Transversal; Trompe-
te; Trombone; Trompa; Tuba; 
Percussão; Canto coral e Flauta 
doce); Escola Municipal Padre 
Thomas Pieters (Canto coral; 
Violino; Viola; Violoncelo; Flauta 
doce e Violão); Escola Municipal 
Manoel João Gonçalves (Flauta 
doce; Canto coral e Percussão) e 
Escola Municipal Vereador Ma-
noel Novis da Silva (Violão; Ca-
vaquinho; Bandolim; Percussão 
popular; Clarinete; Flauta trans-
versal; Contrabaixo elétrico e 
Canto Coral). Na Escola Munici-
pal Vereador Antônio Duarte Lo-
pes (Flauta doce), as aulas aconte-
cem apenas na grade. 

 “Promover a música na vida 
dos jovens de Tanguá é um sonho 
realizado, uma conquista para o 
município. A música e a educação 
propiciam a formação inclusiva e 
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