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COLUNIstas

Estávamos ainda combatendo os últimos 
efeitos funestos da pandemia quando fomos sur-
preendidos por uma nova Guerra...

De certo, há infelizmente muitas guerras 
acontecendo no mundo, mas a guerra que so-
frem os nossos irmãos ucranianos nos salta aos 
olhos. Não há explicação racional nem tão pouco 
justifi cação. Toda guerra me parece injustifi cável. 
Não existe bem algum nas guerras. O mundo se 
desfi gura, se desumaniza, se autodestrói. A Guer-
ra, como disse o Papa Francisco, é um loucura!

Quando era adolescente gostava muito dos 
Engenheiros do Hawaii. Havia uma música que 
se chamava “o exército de um homem só”. Tenho 
pensado nesta letra, e refl etido que a guerra em 
curso no território ucraniano é a guerra de Putin, 
a guerra de um só homem, de um homem só! 

Que mal pode fazer um só homem de cora-
ção duro! Você sabia que toda guerra começa no 
coração? 

Quanta maldade pode fazer um só homem. 
Neste momento em que você lê esse texto, mi-
lhares de pessoas, sobretudo, mulheres, crianças 
e idosos sofrem pela inconsequência de um só 

homem. Toda a maldade destes terríveis dias de 
guerra provém da decisão do coração de um só 
homem!

Hoje, pensei que o ser humano nem sempre 
aprende com o passado. As duas grandes guerras 
do século passado deveriam ter deixado não só 
sofrimentos indeléveis; mas também ensinamen-
tos. Alguém que nasceu ou viveu na Europa, por 
exemplo, sabe na sua própria pele, ou conhece 
pelo testemunho de seus antepassados os horro-
res de toda guerra. Por que Putin faz guerra? Por 
que seu coração está em guerra!? Putin não está 
reconciliado nem com sua própria história, nem 
tão pouco com a história do povo russo.

Uma guerra fraticida entre duas nações ir-
mãs, duas nações atualmente cristãs católicas or-
todoxas, um verdadeiro contrassenso e contrates-
temunho provocado por um homem de coração 
duro. Piedade, Senhor! Kyrie Eleison! Onde está a 
força da solidariedade humana, da fraternidade, 
do amor ao próximo? Onde anda a práxis da fé 
cristã no coração do Premier russo Vladimir Pu-
tin? Onde está a força do Cristianismo local? Por 
que não cremos mais? Por que não oramos mais? 

Deus encontre uma mínima brecha do coração 
de Putin! Deus converta a Rússia como Nossa Se-
nhora pediu. 

O Patriarca Bartolomeu, líder espiritual de 
300 milhões de católicos ortodoxos no mundo, 
também já pediu o fi m da guerra, exortando os 
cristãos a irem a Igreja e pedirem essa graça. Bar-
tolomeu pediu que “pare imediatamente qual-
quer ato de violência, qualquer coisa que espalhe 
dor e morte”. O Arcebispo Greco-Católico da 
Ucrânia assegurou “que onde houver segurança 
as igrejas estarão abertas, mas onde houver toque 
de recolher, os sacerdotes irão até o povo, desce-
rão aos porões, descerão aos abrigos antiaéreos, e 
lá celebrarão as Divinas Liturgias”.

Vamos continuar nossa luta diária. Vamos 
vencer primeiramente as guerras que começam 
em nossos corações. Vamos orar pela paz no 
mundo; mas vamos, sobretudo, buscar a viven-
cia da paz a partir de nossos lares, municípios, 
igrejas.

Deus nos ajude com a graça do Seu Espírito 
a termos um coração que viva em paz com Ele e 
com todas as pessoas. Amém!  

FIQUE POR DENTRO

ELILDES FONSECA        
Em entrevista ao Blog Jornal Cul-

tura Viva, no dia 3 de março, o Pastor 
da Primeira Igreja Batista (PIB) de Cabo 
Frio, Elildes Junio Macharete Fonseca, 
40 anos, falou, com exclusividade, sobre 
o seu chamado para o ministério pasto-
ral. “Desde criança nutria, no coração, 
o chamado, mesmo sem compreender 
plenamente. Mas, houve um dia especí-
fi co da minha resposta a Deus. Foi no 
dia 7 de fevereiro de 1998, na celebra-
ção de aniversário da Terceira Igreja Ba-
tista em Cabo Frio. O pregador, Pastor 
Elton Rangel, lançou o desafi o e ouvi, 
claramente, a voz de Deus através dele 
confi rmando o chamado ministerial. 
Não resisti. Fui à frente dizendo Sim ao 
Pastor dos pastores”, relatou.

PASTOREAR         
Sobre como surgiu a oportunidade 

para pastorear a PIB Cabo Frio, Fonseca 
contou a história. “A igreja entrou no 
que chamamos de ‘sucessão pastoral’ 
pedindo a Deus um novo pastor. O Se-
nhor, em sua soberania, através de um 
processo democrático-congregacional 
(prática histórica dos batistas), disse 
à igreja quem seria o pastor e disse ao 
pastor que essa seria a igreja para este 
tempo. Recebi o convite, orei e aceitei o 
desafi o divino, na certeza de que estava 
cumprindo o plano do Senhor”, disse.  

DESAFIO    
Em sua opinião, qual o maior desa-

fi o que um pastor evangélico enfrenta 
hoje? “O desafi o se mantém: a luta con-
tra o pecado. Como machuca o coração 
de um pastor vir vidas preferindo o ca-
minho da perdição, rejeitando a mensa-
gem de salvação em Cristo. Não pode-
mos desanimar. Com amor e fi delidade 
a igreja precisa continuar pregando a 
Palavra”, respondeu Fonseca.

IMPORTANTE
Mesmo com a intensa demanda do 

ministério, Fonseca considera impor-
tante que um pastor sempre busque 
novos conhecimentos e também cresça 
na vida acadêmica. “Para um pastor, o 
preparo continuado é fundamental. 
Crescimento acadêmico não atrapalha, 
muito pelo contrário; o que atrapalha é 
a vaidade, é se achar ‘alguma coisa’ por 
ter determinado título. Conhecimento 
nunca ocupa espaço. É sempre bem-
-vindo!”, frisou.

EVENTOS    
A PIB Cabo Frio vai realizar uma 

série de eventos no primeiro semestre 
deste ano em alusão ao aniversário de 
60 anos da igreja, a ser comemorado 
no dia 21 de abril. Entre os convidados 
estarão os Pastores batistas Vanderlei 
Marins (de Alcântara), Celso Ribeito 
(de Petrópolis), Tércio Souza (de Ma-
ceió), Roberto Carvalho (ex-Pastor da 
PIB Cabo Frio), Irland Pereira de Azeve-
do (de São Paulo), além da irmã Esme-
ralda Augusto (do Rio de Janeiro) e do 
Musical “Experiência Com Deus” (Coro 

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Elildes Fonseca.

OCUPAÇÃO: Pastor da Primeira Igreja 

Batista em Cabo Frio.

INDICA O QUÊ? O livro “Academia da 

Alma”, do Pastor Israel Belo de Azevedo.

SUA OPINIÃO: Uma boa ferramenta para 

quem deseja se fortalecer na vida cristã.

Cantinho do Poeta
Por: Evaldo Peclat

Nascimento

O QUE É A MAÇONARIA, 
AFINAL?

Antes de tudo, devemos dizer que, ao contrário do que 
muitos pensam, a Maçonaria não é uma religião nem tam-
pouco uma seita. É, sim, uma Ordem Filosófi ca, Iniciática 
e Fraternal milenar que, como pregam os nossos manda-
mentos, “tem por objetivo tornar feliz a Humanidade pelo 
amor, pela tolerância o aperfeiçoamento dos costumes e 
o respeito à liberdade e à crença de cada um; levantando 
templos à virtude e cavando masmorras aos vícios”. Tendo 
como lema os ideais da Revolução Francesa (1789-1799), 
“Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, a Maçonaria luta, 
também, contra a ignorância, o radicalismo político, o ar-
bítrio, o autoritarismo, a intolerância religiosa, os erros e 
os preconceitos. 

Tanto que a instituição historicamente participou de 
praticamente todos os movimentos libertadores da Na-
ção e do mundo. A exemplo da Independência do Brasil 
(Dom Pedro II era maçom), da Proclamação da República 
(Marechal Deodoro, líder do ato e primeiro Presidente do 
País, pertencia à Ordem e, antes dele, o nosso conterrâneo 
republicano Antônio da Silva Jardim também), da Aboli-
ção da Escravatura (José Bonifácio era um dos nossos), da 
Inconfi dência Mineira (Tiradentes também), da Revolução 
Farroupilha (o líder Giuseppe Garibaldi, lutando ao lado de 
Bento Gonçalves, era um iniciado), da Guerra do Paraguai 
(o comandante Duque de Caxias fazia parte da Maçonaria).

 Recentemente, aliás, temos um maçom, o general Ha-
milton Mourão, no comando do País, como vice-presidente 
que, aliás, foi eleito o “Maçom do Ano”, em 2019.  Além 
disso, entre os 12 presidentes da Primeira República, oito 
foram maçons: Deodoro da Fonseca, Prudente de Morais, 
Campos Sales, Rodrigues Alves, Nilo Peçanha, Hermes da 
Fonseca, Venceslau Brás e Washington Luís. 

No estrangeiro, os exemplos mais emblemáticos da par-
ticipação da Maçonaria são a própria Revolução France-
sa (Maximilien Robespierre e Mirabeau, dois dos líderes, 
eram) e a Independência dos Estados Unidos da América 
do Norte (em 1776, George Washington era maçom). Ma-
çons são – e devem ser – como também preceituam os 
nossos mandamentos, “homens livres e de bons costumes”. 
São, ainda, homens Intrépidos (arrojados, corajosos, de-
nodados, destemidos, indomáveis, impávidos, impetuosos, 
ousados), inteligentes, de boa situação socioeconômica, in-
dependentes, fortes, solidários, fraternos, fi losófi cos, deter-
minados, perspicazes, visionários, justiceiros, místicos, não 
sectários e não dogmáticos, entre outras características,

A Maçonaria é uma fraternidade universal e “suas ofi -
cinas se espalham por todos os recantos da terra”. Seus 
membros são conhecidos e se tratam como verdadeiros ir-
mãos, os quais têm o compromisso de se defenderem e se 
ampararem mutuamente “na justa necessidade” (inclusive 
a fi nanceira) e quando injustamente criticados, acusados e/
ou perseguidos. As esposas dos maçons são tratadas como 
“cunhadas”, enquanto os fi lhos são considerados “sobri-
nhos”. Seus pontos de reuniões são conhecidos como “Lo-
jas”. A fundação da Ordem é atribuída ao Rei Salomão. Os 
ensinamentos consistem em instruções editadas em “Ritu-
ais/manuais” versando sobre temas como “fi losofi a”, “socio-
logia”, “geometria”, “metafísica”, “astronomia”, “teologia”, 
“psicologia” e ciências em geral. Ela crê na existência de um 
Grande Arquiteto do Universo, que as religiões chamam de 
“Deus”.

O acesso à Ordem se dá, sempre, por indicação de um 
novo candidato por algum de seus membros. Para ser apro-
vado e aceito, o nome do eventual indicado passa por uma 
rigorosa sindicância comercial/social/criminal. Por não ser 
uma religião, a Maçonaria aceita e abriga componentes de 
todos os credos. Há entre nós pastores evangélicos, um-
bandistas, espíritas, budistas, judeus, etc. Há notícias de 
que até mesmo líderes da Igreja Católica, como os Papas 
Gregório VII (1073-1085), Nicolau III (1277-1280), Benedito 
XIV (1742-1758) e Pio IX (1846-1878) foram maçons.

E quando alguém insiste em dizer que a Maçonaria é 
“seita”, nós, benevolente e risonhamente, dizemos: Ah, “sei-
ta”, sim: “seita” dinheiro, “seita” cheque, “seita” cartões de 
crédito/débito e “seita” doações em geral para ajudarem na 
obra de fraternidade e solidariedade que também desen-
volvemos...

Evaldo Peclat Nascimento, Jornalista, Professor e Poeta, 
pertence ao 33º Grau da Maçonaria no Rito Escocês Anti-
go e Aceito (REAA) do Supremo Conselho do Brasil para 
o REAA. É membro da Loja Maçônica Silva Jardim nº 45 
desde 2002.

C
Padre Ortodoxo 
Eduardo Braga Palavras de Avivamento
A Guerra injusta e cruenta de um homem só...

e Orquestra). O evento terá abertura no dia 03 de abril e 
vai até o dia 19 de junho.

CONTATO 
Siga o Pastor em suas redes sociais: @elildes.fonseca 

(Instagram) e Elildes Fonseca (Facebook).
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geral

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Está tramitando na Prefei-
tura de Rio Bonito, um processo 
administrativo para alteração do 
Código Tributário Municipal, 
fomentado pela Comissão de Di-
reito Imobiliário da 35ª Subseção 
da OAB – Rio Bonito, Tanguá e 
Silva Jardim. A iniciativa surgiu 
após descobrirem que o municí-
pio estava cobrando o Imposto 
de Transmissão de Bens Imó-
veis (ITBI) a pessoas que apenas 
solicitavam a troca do cadastro 
do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), sem que fosse 
ao menos solicitado que o imóvel 

fosse trocado de propriedade. A 
partir daí a Comissão enviou um 
parecer a Prefeitura informando 
a irregularidade.

O responsável pela Comissão 
de Direito Imobiliário, o advo-
gado Luis Diego Rangel, contou 
que o grupo tomou conhecimen-
to da cobrança indevida através 
de clientes. 

“Iam até a Prefeitura para 
solicitar a troca, a retificação do 
cadastro do IPTU, e a Prefeitu-
ra estava, de ofício, ou seja, por 
conta própria, fazendo um lança-
mento como se a pessoa tivesse 
solicitado que o município calcu-
lasse o ITBI para troca de pro-
priedade”, contou o advogado.

Comissão de Direito Imobiliário da 35ª Subseção da OAB 
pode gerar mudança no Código Tributário de Rio Bonito 

Integrantes 
da 
Comissão, 
advogados 
Isabela 
Matos e 
Luiz Diego 
Rangel

‘Rua do Lazer’ tem nova edição 
no Green Valley em parceria com 
o Instituto Ellos e projeto CTAV   

Lívia Louzada

folhadaterradigital@gmail.com
 
A oitava edição do projeto 

‘Rua do Lazer’, uma iniciativa da 
Secretaria de Esporte e Lazer 
de Rio Bonito, teve sua primeira 
realização de 2022 no último dia 
13 (domingo), na praça do Gre-
en Valley. A iniciativa, que tem o 
projeto social Centro de Treina-
mento Árvore da Vida (CTAV) 
como apoiador, inaugurou a par-
ceria também com o Instituto 
Ellos. Em entrevista à reporta-
gem da Folha, o secretário de Es-
porte, Bernardo Oliveira, revelou 
que o Green Valley deve ganhar 
uma edição fixa do projeto. 

Entre os bairros que já foram 
beneficiados com o projeto, estão 
Parque Andréia, Nova Cidade, 
Parque das Acácias, Centro, Gre-
en Valley, entre outros. Segundo 
o secretário, além da edição fixa, 
outros  bairros estão na lista para 
receberem a versão itinerante, 
como a Praça Cruzeiro, que deve 
ser contemplada neste mês de 
março. 

“Já realizamos sete ‘Ruas do 
Lazer’, um projeto itinerante pra 
levar ainda mais lazer e esporte 
para os bairros. Em 2022, agora 
a gente vem com uma nova pega-
da, a gente quer levar uma edição 
itinerante a cada mês, e uma fixa 
aqui no Green Valley também. E 
hoje a gente conta com a parceria 
especial do pessoal do Instituto 
Ellos e do projeto CTAV. Juntos 
conseguimos fazer grandes coi-
sas, acho que o segredo é esse”, 
disse o secretário 

Esporte e qualificação 
Fundador e diretor do pro-

jeto CTAV, Tiago Bitesnik conta 
que o maior fruto dessa união, é 
promover a mudança na vida de 
jovens da cidade. “Estamos reali-

No Brasil, a violência contra 
a mulher é um grave problema 
de saúde pública que atinge to-
das as classes sociais e diferen-
tes níveis de formação cultural, 
educacional, religiosa e profis-
sional. Dados dos últimos anos 
mostram que apesar dos avanços 
alcançados, ainda é preciso uma 
maior conscientização e o apri-
moramento das medidas para 
proteger as mulheres vítimas de 
agressão. 

De acordo com o Dossiê Mu-
lher 2020, divulgado pelo Insti-
tuto de Segurança Pública do Rio 
de Janeiro, 82,4% dos crimes fo-
ram cometidos pelo companheiro 
ou ex-companheiro da vítima, e 
78,8% das vítimas de feminicídio 
foram mortas dentro de seus pró-
prios lares. 

Com o intuito de aperfeiço-
ar os mecanismos criados pela 
Lei Maria da Penha, o deputado 
Chiquinho Brazão apresentou 
o Projeto de Lei 146/2021 no 

Congresso Nacional, para que 
os agressores sejam obrigados 
ao recolhimento noturno ou re-
colhimento domiciliar integral, 
além de serem proibidos de fre-
quentar bares, casas noturnas e 
estabelecimentos do mesmo gê-
nero, domiciliar, e também utili-
zem tornozeleira eletrônica.

“A pandemia acelerou uso da 
tecnologia no combate à violência 
contra a mulher, na verdade, mais 
do que nunca, essa ferramenta se 
fez necessária. Acompanhando o 
crescimento da violência contra 
a mulher durante o isolamento 
social, se faz necessário que o po-
der público implemente políticas 
que visem fornecer às mulheres, 
ferramentas tecnológicas como 
parte das medidas para fortalecer 
os sistemas de resposta e apoio às 
situações de violência. Além de 
criar medidas de enfrentamento, 
é necessário fiscalizar e conscien-
tizar a população. Se calar tam-
bém é crime”, afirma o deputado.

Deputado Federal 
Chiquinho Brazão 
apresenta PL que 
aprimora Lei 
Maria da Penha  zando um sonho nosso de poder 

alcançar mais jovens. A união dos 
movimentos esportivos faz com 
que a gente consiga alcançar mais 
pessoas. Dessa forma, consegui-
mos transformar a vida desses 
jovens, tirá-los de uma vida pre-
cária e trazê-los para uma outra 
realidade, porque o esporte tem o 
poder de transformar vidas. Mas 
temos que prepará-los também 
para o futuro com qualificação 
profissional. Queremos transfor-
mar a vida não só dos jovens, mas 
de toda a família deles também”, 
disse Tiago.

Iniciativa
A ‘Rua do Lazer’ é um projeto 

que integra a Feira Agro, feira de 
artesanato, feira de adoção de ani-
mais e ainda várias práticas espor-
tivas como capoeira, zumba, muay 
thai, futebol, ping-pong, entre ou-
tros. Nesta edição, a Secretaria de 
Esporte e Lazer, através de uma 
parceria com o setor de trans-
portes da prefeitura, conseguiu 
levar jovens e crianças do Parque 

Andréia e Parque das Acácias ao 
evento no Green Valley. 

O morador do Centro, Marce-
lo de Paula, aproveitou a realiza-
ção do projeto no Green valley e 
levou sua filha Helena, de 6 anos 
para se divertir. De acordo com 
ele, iniciativas como essa são boas 
para que as crianças não fiquem 
somente em casa se divertindo 
somente com atividades tecno-
lógicas. “É muito importante 
esse tipo de projeto porque tira 
a criançada do vídeo game e traz 
para rua para poder praticar es-
porte, aí sim, isso é muito bom. A 
Helena já passou por tudo aqui, 
só ainda não foi na capoeira”, con-
ta Marcelo.

A mesma preocupação com o 
entretenimento de qualidade das 
crianças, disse ter o vice-prefeito 
Meco Contador.  “Rio Bonito é 
uma cidade que não tem muito 
atrativo de lazer no final de se-
mana, a não ser quem tem uma 
pegada mais de esporte de aven-
tura. Então fica a comunidade, as 
crianças, muito restritas as suas 

casas, ao centro, a internet, e ao 
celular, e nós temos que trazer 
essas crianças pra rua, pra cur-
tir um dia diferente, com aula de 
dança, com brinquedos, de capo-
eira, Feira Agro, de artesanato, 
gastronomia e muito mais”.

Assim como disse o secre-
tário Bernardo, para Meco, o 
grande segredo do sucesso, são 
as parcerias. “Ellos e CTAV são 
apoiadores importantes. A gente 
não consegue fazer nada sozinho. 
Nosso governo tem sempre essa 
temática de trazer a sociedade ci-
vil pra dentro da Prefeitura, pra 
dentro dos nossos projetos, pra 
andar sempre conosco”.

O prefeito Leandro peixe 
também destacou a importância 
de atividades como as que esse 
projeto proporciona. “Despertar 
o interesse da população para ati-
vidades como essa, é de extrema 
importância. O esporte é funda-
mental na vida de todos e está 
muito ligado com a nossa saúde 
e a qualidade de vida”, avaliou 
Peixe.

Chiquinho Brazão apresenta PL no Congresso Nacional 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Ele ainda explicou que “O 
ITBI é devido somente quando 
você vai trocar de propriedade, 
e não quando você vai trocar 
o nome de quem consta no 
cadastro do IPTU; uma coisa 

não tem relação com a outra. 
Essa é uma prática inclusive de 
boa parte dos municípios. Nos-
sa manifestação foi no sentido 
de que o município (de Rio Bo-
nito) adequasse a prática admi-

nistrativa ao que já foi decidido 
no Supremo Tribunal Federal”, 
enfatizou Luis Diego. 

Tramitação
Agora a mudança segue em 

tramitação administrativa até 
chegar ao Legislativo Munici-
pal para alteração no Código, 
onde deve constar a proibição 
da taxação da forma como 
acontece.

Para a presidente da 35ª 
Subseção, Karen Figueiredo, 
essa ação da Comissão é um 
exemplo claro do real objeti-
vo das comissões. “A OAB não 
é só para o advogado, é para a 
sociedade, pois a possível alte-
ração do Código contribui para 

a sociedade. Com base nessa 
questão que foi detectada, so-
licitamos informações e houve 
resposta favorável ao parecer 
enviado pela Comissão. Foi 
aberto então um processo ad-
ministrativo tratando sobre a 
alteração do Código Tributá-
rio”, disse a presidente.  

A Comissão de Direito 
Imobiliário da 35ª Subseção é 
formada pelos advogados Luiz 
Diego da Silva Rangel, Isabe-
la Santos do Amaral Matos, 
Janaina Suelen da Silva Costa 
Monteiro, Wesley Santos da 
Silva, Armando Rabelo Soa-
res Neto, e Savio Augusto de 
Mello Fróes.
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Crianças e jovens 
do Parque 
Andréia e Jardim das 
Acácias também 
estiveram no evento 
promovido pela 
Secretaria de Esporte 
e Lazer 
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FUNERÁRIA 

CEMITÉRIO 
JARDIM DAS 
ACÁCIAS

(21) 2734-9107

01: Antonio Sal-
les Parente, falecido 
em 31.01.22, fi lho de 
Anibal Cabral Paren-
te e Elvia Barreto de 
Salles Parente, com 
63 anos, deixou 2 
fi lhos.
 
02: Maria das 

Graças da Silva Ri-
beiro, falecida em 
02.02.22, fi lha de 
Adamastor Pereira 
da Silva e Santa Edu-
virges Delacenta da 
Silva, com 71 anos, 
deixou 1 fi lho.

03: Carlos Alber-
to da Silva, falecido 
em 07.02.22, fi lho de 
José Carlos da Silva e 
Maria da Glória Go-
mes da Silva, com 
75 anos.

04: Maria da Pe-
nha Pereira do Nas-
cimento, falecido 
em 11.02.22, fi lho de 
Barros Pio Pereira e 
Angelita da Silva Pe-
reira, com 77 anos. 

05: Luisma Prado 
de Oliveira, falecido 

em 11.02.22, fi lha 
de Pedro Germano 
de Oliveira e Semira 
Prado de Oliveira, 
com 58 anos, deixou 
2 fi lhos.
 
06: Izaque Bap-

tista Pimentel, faleci-
do em 12.02.22, fi lho 
de Jozia Baptista Pi-
mentel e Judith Ma-
ria Pimentel, com 70 
anos, deixou 2 fi lhos.

07:  Nerine Les-
sa da Silva, falecida 
em 12.02.22, fi lha 
de Candido da Silva 
Lessa e Zelina Rodri-
gues Lessa, com 97 
anos, deixou 6 fi lhos.

08: Newton de 
Arruda Giraud, fa-
lecido em 15.02.22, 
fi lha de Antão Gi-
raud e Sophia de 
Arruda Giraud, com 
89 anos.

09:.Beraldo de 
Souza Borges, faleci-
do em 25.02.22, fi lho 
de Heraldo Borges 
Rosa e Angelina de 
Sousa Borges, com 
79 anos, deixou 1 
fi lho.

10: Paulo Duar-
te Sá, falecido em 
26.02.22, fi lho de 
Joaquim Duarte Sá 

e Alcina Duarte Sá, 
com 88 anos, deixou 
3 fi lhos.

11: Maria Jose 
Resende, falecida 
em27.02.22, fi lha de 
José Victor Resende 
e Maria Jose Tavares, 
com 102 anos.

MEMORIAL VIVA
(21) 2734-1501

DARIO DOS 
SANTOS: falecido 
no dia 02.Filho de 
Manoel dos San-
tos e Theodolina 
da Rocha Saldanha 
dos Santos.Com 83 
anos. Morador do 
Centro. Rio Bonito.

FLORENTINA 
GOMES MENDON-
ÇA: falecida no dia 
02.Filha de João 
Vicente Gomes e 
Francisca Rosa de 
Jesus.Com 87 anos. 
Moradora da Jacu-
ba. Rio Bonito.

MARIA DAS 
GRAÇAS DA SILVA 
RIBEIRO: falecida no 
dia 02.Filha de Ada-
mastor Pereira da 
Silva e Santa Edu-
virges Delacenta da 
Silva. Com 71 anos. 
Moradora da Praça 
Cruzeiro. Rio Bonito.

PAULO FERNAN-
DO SOARES: faleci-
do no dia 02.Filho 
de Licinio Soares e 
Orlanda Rosa Soa-
res. Com 58 anos. 
Morador de Nova 
Cidade. Rio Bonito.

MANOEL PAR-
REIRA: falecido no 
dia 04. Filho de Ma-
noel Parreira e Pedri-
na Anna da Concei-
ção. Com 86 anos. 
Morador de Lavras. 
Rio Bonito.

SANDRA CRIS-
TINA BARBOZA DA 
SILVA: falecida no 
dia 04. Filha de Mor-
van Vieira da Silva e 
Delma Barboza da 
Silva. Com 61 anos. 
Moradora de Icaraí. 
Niterói.

CREMIR LOPES 
DA CUNHA: faleci-
da no dia 05. Filha 
de Odete Borges 
de Aguiar. Com 66 
anos. Moradora de 
Cidade Nova. Rio 
Bonito.

AURELIO HERIN-
GER BORGES: faleci-
do no dia 06. Filho 
de Jose Borges da 
Cunha e Maria He-
ringer Borges. Com 

98 anos. Morador 
do Schueller, Rio Bo-
nito.

RITA MARIA DE 
SOUZA DOS SAN-
TOS: falecida no dia 
09. Filha de Deolin-
da Maria da Concei-
ção. Com 88 anos. 
Moradora de Boa Es-
perança. Rio Bonito.

NERINE LESSA 
DA SILVA: falecida 
no dia 12. Filha de 
Candido da Silva 
Lessa e Zelina Ro-
drigues Lessa. Com 
97 anos. Moradora 
do Green Valley. Rio 
Bonito.

ULISSES ANTÔ-
NIO DA CONCEI-
ÇÃO: falecido no dia 
13. Filho de Emilia 
Inácia da Conceição. 
Com 74 anos. Mora-
dor do Centro. Rio 
Bonito.

SEBASTIÃO VI-
CENTE DE OLIVEIRA: 
falecido no dia 17. 
Filho de Manoel Vi-
cente de Oliveira e 
Delfi na Vernek de 
Oliveira. Com 86 
anos. Morador do 
Boqueirão. Rio Bo-
nito.

MARIA LUIZA DE 

CASTRO ROSA: fale-
cida no dia 17. Filha 
de Joaquim Rosa Fi-
lho e Celia de Castro 
Rosa. Com 82 anos. 
Moradora do Green 
Valley. Rio Bonito.

ANALIA RESEN-
DE DE OLIVEIRA: 
falecida no dia 20. Fi-
lha de José Francis-
co Alves de Resende 
e Orpiria Gonçalves 
Marinho. Com 83 
anos. Moradora do 
Centro. Saquarema.

MADALENA VE-
LOSO PIRES: falecida 
no dia 23. Filha de 
Maria Veloso Pires. 
Com 103 anos. Mo-
radora do Centro. 
Rio Bonito.

ALDAIR MATTOS 
DA SILVA: falecida 
no dia 24. Filha de 
Cpitulino Antunes 
de Mattos e Ger-
merinda Antunes 
de Mattos. Com 74 
anos. Moradora das 
Paineras. Rio Bonito.

EDISON RUBENS 
CRUZ FERNANDES: 
falecido no dia 26.Fi-
lho de Cleuma Maria 
Marinho da Cruz. 
Com 65 anos. Mora-
dor da Bela Vista. Rio 
Bonito.
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OAB promove evento
em Rio Bonito para comemorar o 
Dia Internacional da Mulher

Lívia Louzada

folhadaterradigital@gmail.com

Em um bate papo descontraí-
do, mas com temas muito impor-
tantes, a 35ª Subseção da OAB - 
Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim 
-, recebeu um número expressivo 
de advogadas no Hotel Bristol, 
em Rio Bonito, para um café da 
manhã, o ‘Café com Elas’. O even-
to foi promovido pela Comissão 
OAB Mulher, da Subseção, que 
tem a advogada Paula Anselmo 
como presidente.

No evento, a vice-presidente 
da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio, 
falou sobre o tema “Mulheres e 
suas histórias de Superação”, um 
apanhado sobre os diversos papeis 
que a advogada executa na atuali-
dade, de mãe, chefe de família, es-
posa e também falou sobre a histó-
ria por trás do Dia Internacional 
da Mulher. 

Para a presidente da 35ª Sub-
seção, Karen Figueiredo, o Dia 
Internacional da Mulher tem que 
ser lembrado e comemorado, e ela 
lamenta que na região, as advoga-

VARIEDADE

das ainda tenham uma repre-
sentatividade tão tímida.   

“Embora o dia da mulher 
seja todo dia, essa data serve 
para que ela pare e pense que 
esse papel (de multitarefas) é 
fundamental, é um diferencial 
na sociedade, que esse papel 
pode ser um divisor de águas 
para outras mulheres. Embora 
sejamos mais hoje, nossa re-

presentatividade ainda precisa 
expandir, acho que as mulhe-
res precisam se impulsionar, 
ainda precisam perder um 
pouco do medo e da insegu-
rança e começar a participar 
mais de cargos de direção, tan-
to em órgãos públicos e pri-
vados. Precisamos trabalhar 
bem isso para que haja esse 
crescimento”, disse Karen. 

O evento contou com a 
presença da coordenadora 
do Centros Especializados 
de Atendimento à Mulher 
(CEAM) de Tanguá, Vanessa 
Gonçalves, e da representante 
da Secretaria Especial dos Di-
reitos das Mulheres e Mi-
norias (SEDIMM) de Silva 
Jardim, Janaina Monteiro. 

Tiers Rangel 

Lívia Louzada

(21) 97252- 5092

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

O mundo assiste, petrifi cado, a invasão da Ucrânia pela 
Rússia, em clara violação aos princípios norteadores da 
CARTA DAS NAÇÕES UNIDAS e, mais do que isso, com 
o objetivo de eliminar a liberdade, bem sagrado de todos 
os povos, sempre atacado pelos governos totalitários, sob 
os mais frágeis pretextos, em razão de não tolerarem que 
o homem tenha os apanágios maiores da independência e 
liberdade preservados. 

A ordem maçônica, que desde os mais recuados tempos 
lutou e luta pela preservação dos princípios da IGUALDA-
DE, LIBERDADE E FRATERNIDADE, não poderia silenciar 
ante tal agressão injustifi cada e covarde que pretende eli-
minar a soberania da UCRÂNIA, a ser subjugada pelo tota-
litarismo e repressão. 

A nossa GRANDE LOJA DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO, fi el aos princípios sagrados e inegociáveis acima 
expostos, e às origens e valores da sublime ordem, vem a 
público para condenar, veementemente, a citada agressão 
da RÚSSIA, como feito na Hungria (1956) e Tchecoslová-
quia (1968), espetáculo de horror que pretende rebaixar 
um país pacífi co à vassalagem, à subserviência e à extinção, 
como se o poder das armas pudesse abafar a dignidade de 
um povo livre. 

Esta GRANDE LOJA MAÇÔNICA recorda os grandes 
maçons da nossa pátria e do nosso Estado e, particular-
mente, da nossa potência, como os veneráveis dirigentes 
MÁRIO LEAL BACELAR, VALTER DE OLIVEIRA COS-
TA, JOSÉ NAVEGA CRETTON, ALEXANDRE BRASIL DE 
ARAÚJO, COLUMBANO SANTOS, JAMIL KAUSS, WALDE-
MAR ZVEITER, JOSÉ GUIMARÃES GONÇALVES e tantos 
outros que exemplifi caram os ideais libertários, no Brasil 
e no exterior, repudiando a invasão da UCRÂNIA, convic-
ta de que jamais tal atentado poderá ter sucesso, porque 
a liberdade não pode ser vencida, por ser constituída de 
valor divino que integra o ser humano, e a aparente vitória 
da força bruta não pode macular essa qualidade que nos 
foi outorgada pelo GRANDE ARQUITETO DO UNIVERSO, 
base da vida de todos os povos. 

O eminente Grande Orador Munir Abdala Helayel desta 
GRANDE LOJA já afi rmara que o oculto trabalho dos ma-
çons não signifi ca oportunismo ou omissão: 

“Há na natureza algo que se assemelha a este nosso 
modo de trabalhar – é o aparecer da lua e das estrelas na 
escuridão da noite para iluminar a terra. 

Enquanto a Humanidade dormia nos séculos da opres-
são e da tirania, a Maçonaria sempre velou pelo seu sono, 
vigilante, nunca dormiu, para preparar-lhe um acordar fes-
tivo entre auroras de Liberdade. 

A Maçonaria nunca se preocupou em se apoderar de 
Governos. Maçonaria é, em verdade, encargo e não cargo 
sacrifício e não prazer, vontade de servir aos semelhantes e 
não servir-se de seus semelhantes.” (Revista Evolução, mar-
ço de 1947, Niterói, RJ) 

O Direito não é uma palavra vã e o poder material não 
é absoluto neste mundo.   

Por certo, o povo russo, de tradições nobres e cristãs, 
não avaliza esses atos de violência perpetrados. 

A obtenção da paz é o anseio de toda humanidade e 
a imediata cessação da invasão e dos ataques é o requi-
sito básico para que os que trabalham para a pacifi cação 
possam encontrar e devolver o equilíbrio entre as citadas 
nações. 

Colaboração do Irmão: Carlos José Martins Gomes.
Rio de Janeiro, 02 de março de 2022.  

LIBERDADE, 
AINDA QUE TARDIA 

FOTO: DIVULGAÇÃO

‘Café com Elas’ aconteceu no Hotel Bristol de Rio Bonito no Dia Internacional da Mulher
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Alunos da rede municipal começam a receber 
os kits de material escolar em Rio Bonito

Alunos da rede municipal de 
ensino, das creches até o 9º Ano, 
incluindo a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), começaram a rece-
ber, no último dia 7, o kit de ma-
terial escolar, com mochila, caixa 
de lápis de cor, caderno de capa 
grossa, esquadro, régua geométri-
ca, e estojo. Cada kit é composto 
pelos itens referentes a idade e ne-
cessidade de cada aluno. De acordo 
com a Secretaria de Educação, em 
uma parceria com a Secretaria de 

Saúde, os alunos das creches inte-
grais e parciais, por exemplo, além 
de receberem mochila e caderno de 
anotações, também receberam um 
kit individual de higiene pessoal 
contendo uma escova de dentes, 
pomada contra assaduras, fio den-
tal e sabonete.

Além do kit de material esco-
lar, os oito mil alunos da rede mu-
nicipal também receberão, ainda 
este mês, segundo informações da 
Secretaria de Educação, o kit de 

uniforme, composto por short saia, 
camisa e camiseta para as meninas; 
e bermuda, calça, camisa e camiseta 
para os meninos, além de um par de 
tênis para ambos.

No último dia 7, o prefeito Le-
andro Peixe e o secretário de Edu-
cação, Adalmir Cardoso, participa-
ram da entrega dos kits no Colégio 
Municipal Mauricio Kopke, no 
Centro. 

“Muitos alunos precisam des-
se material e que agora compõe os 

conjuntos de uniformes deste ano. 
O nosso objetivo é trazer qualidade 
de vida para essas crianças e suas 
famílias. Agradeço ao prefeito por 
acreditar nos nossos projetos e 
propostas. Ainda tem muita coisa 
boa para acontecer neste ano”, dis-
se o secretário Adalmir.

O prefeito explicou que os ma-
teriais que compõem os kits esco-
lares e os conjuntos de uniformes, 
foram adquiridos para atender as 
necessidades de todos os alunos. 

Cada estudante receberá o material 
de acordo com as demandas do ano 
escolar em que estiver matriculado.

“Entregaremos os conjuntos de 
uniformes com short saia, cami-
sa e camiseta, para as meninas, e 
bermuda, calça, camisa e camiseta 
para os meninos, além de um par 
de tênis. E hoje estamos iniciando 
a entrega do material escolar, que 
é de qualidade e adequado à idade 
do aluno”, afirma o prefeito Lean-
dro Peixe.

Prefeito Leandro Peixe distribui os kits de material escolar no Colégio Municipal Maurício Kopke, no Centro

 Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

As Secretarias de Adminis-
tração e de Obras de Rio Bonito 
ganharam novos comandantes. A 
publicação no Diário Oficial da 
Prefeitura saiu no último dia 4, 
com os nomes do advogado Ber-
nardo Guimarães para a Adminis-
tração, e de Paulo Gustavo Bran-
dão Moraes para a Secretaria de 
Obras e Serviços Públicos. Pau-
linho, como é mais conhecido, já 
esteve no comando da Secretaria, 
mas saiu por problemas de saúde.

 
Administração
Bernardo agora comanda a 

pasta que até então era regida 
pela funcionária de carreira da 
Prefeitura, Isabela Ouverney, que 
estava na função desde o início do 
governo Peixe, e agora foi nome-
ada para a função de Assessora 
Especial.

O advogado Bernardo Gui-
marães Muniz Nogueira é de Rio 

Bonito, casado, tem dois filhos, foi 
professor de curso preparatório 
para OAB em Direito Penal e Pro-
cesso Penal, foi assessor jurídico 
em Tanguá, secretário de Admi-
nistração e de Educação de Tan-
guá, e superintendente do Fundo 
Municipal de Saúde de Itaboraí. 

À frente de uma grande secre-
taria, Bernardo falou quais são 
seus principais desafios e planeja-
mentos dados pelo prefeito. 

“Nos tempos de hoje os desa-
fios são contemporâneos, porém 
há que se solucionar problemas 
históricos. Esperamos fortalecer 
a administração num todo com 
valorização dos profissionais para 
servir com eficiência e celeridade, 
atendendo aos anseios da popu-
lação que carece de atenção. Que 
possamos modernizar a estrutura 
e complementar os quadros para 
compor a administração pública 
com profissionais gabaritados. 
Um grande desafio será a imple-
mentação da lei 14.133 que pas-
sará a ser de uso obrigatório no 

próximo exercício, vamos capa-
citar os profissionais para atuar 
com lisura e competência”.

Obras
Muito elogiado quando estava 

à frente da Secretaria de Obras 
no início do governo Peixe, Pau-
lo Gustavo Moraes, o Paulinho, 
retorna à cadeira que estava ocu-
pada desde sua saída por Sandro 
Luiz Lisboa Arantes.

Paulo é de Rio Bonito, é casa-
do e tem uma filha. Além de já ter 
sido secretário da pasta, ele tam-
bém já teve experiências profis-
sionais na construção civil ante-
riormente.

Segundo Paulinho, uma de 
suas atribuições será atender aos 
anseios da população rioboniten-
se. “Trazer melhorias para o mu-
nicípio com minha experiência e 
conhecimento e atender a popula-
ção em tudo que estiver ao alcan-
ce da Secretaria e de nossa equipe, 
além de valorizar sempre os fun-
cionários da pasta”.

Prefeito Leandro Peixe troca o 
comando de duas secretarias

Paulinho (Direita),  como é mais conhecido, voltou para a função após se afastar por problemas de saúde 

Programa Somando 
Forças é retomado e 
pavimentação asfáltica 
iniciará em breve

O Convênio do Programa 
Somando Forças foi assinado no 
útimo dia 10, entre o Governo 
do Estado e 10 municípios, entre 
eles Rio Bonito; com projetos de 
infraestrutura, saúde e cultura. 
As ações de pavimentação asfál-
tica terão início ainda neste pri-
meiro semestre de 2022.

O plano de trabalho, as docu-
mentações necessárias e o cum-
primento de todas as exigências, 
já haviam sido realizadas e leva-
das para a Secretaria de Cidades 
pela equipe responsável da Pre-
feitura de Rio Bonito em busca 
do benefício para a localidade.

“Sabemos que a falta de as-
falto é um problema que afeta 
diversas regiões do nosso muni-
cípio há anos e hoje eu fico mui-
to feliz em trazer esta novidade 
para toda a população. Esta é 

uma conquista para todos nós”, 
destacou o prefeito Leandro Pei-
xe.

A princípio os bairros Cajuei-
ro, Viçosa e Jacuba serão os pri-
meiros contemplados com o pro-
jeto de pavimentação asfáltica, 
com o objetivo de proporcionar 
melhorias na qualidade de vida 
da população.

De acordo com o governador 
Cláudio Castro, seu papel como 
gestor público é que os sonhos 
das pessoas sejam realizados.

“Dou o testemunho da minha 
emoção, em dar continuidade a 
este programa, mesmo sendo de 
outras gestões, pois não importa 
quem começou e quem vai termi-
nar, o importante é quem vai ser 
beneficiado”, declarou o chefe do 
executivo estadual em suas redes 
sociais.

  Prefeito Leandro Peixe assina convênio para obras de infraestrutura
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Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Com homenagens aos profes-
sores de modalidades esportivas 
da cidade e o anúncio da volta dos 
Jogos Estudantis e Jogos da Pri-
mavera, a Prefeitura de Rio Bonito, 
através da Secretaria de Esporte e 
Lazer, apresentou o cronograma 
com todas as ações do Calendário 
Esportivo 2022, na noite do último 
dia 14, no teatro da Câmara de Di-
rigentes Lojista (CDL). 

Um dos destaques esportivos 
deste ano, segundo a Secretaria, 
será a volta dos Jogos Estudantis 
Municipais (JEMs), que acontece-
rá em parceria com a Secretaria de 
Educação. A competição, que conta 
com a participação de alunos das 
escolas municipais, estaduais e par-
ticulares do município, reúne várias 
modalidades esportivas, como atle-
tismo, basquete, futsal, handebol, 
tênis de mesa, vôlei, xadrez, entre 
outras. O objetivo principal dos jo-
gos é incentivar a interação entre 
os alunos de todas as escolas par-
ticipantes, segundo o secretário de 

Educação, Adalmir Cardoso.
 “O primeiro contato de uma 

criança no esporte é na escola”, dis-
se Bernardo Oliveira em relação a 
retomada das ações esportivas nas 
escolas. Ele ainda destacou outras 
programações como a Gincana dos 
Bairros, Rio Bonito Run (corrida e 
caminhada), Festival de Natação, 
Campeonato de Futsal Indústria e 
Comércio, Semana do Esporte, Rua 
do Lazer, entre outros.

Entre os destaques apresenta-
dos na noite, estão os eventos de 
esporte educacional, esporte de par-
ticipação e de alto rendimento, além 
de eventos e competições previstas 
a partir de parcerias institucionais, 
com destaque para o Futcamp Rio 
Bonito, Copa Rio de Voô Livre, 
Campeonato Municipal de Futebol 
Categoria de Base, Copa Atacabom, 
Taça Rio Bonito de Handebol, Rio 
Bonito Fest Fly, Circuito volta das 
Serras MTB, Campeonato Muni-
cipal de Futebol – Adulto, Copa 
HandRiba, Rio Bonito Cup-GD 
Esportes, Novos Jogos da Prima-
vera, Estadual de Kickboxing, Mr. 

Rio Bonito apresenta Calendário Esportivo 2022 com 
volta dos Jogos Estudantis e Jogos da Primavera 

Rio Bonito, Rio Bonito Fight Cham-
pionship, Trilhão de Lavras, Circuito 
Rio Bonito de MTB, Circuito Estadual 
de Futsal Feminino, entre outros.

O evento ainda contou com a parti-
cipação do secretário estadual de Espor-
te, Lazer e Juventude, Gutemberg Fon-
seca, que se disse muito satisfeito em ver 
o empenho da área esportiva da cidade. 

“Nada mais importante do que esse ali-
nhamento direto com os municípios. Vir 
a Rio Bonito, conhecer de perto o que 
o município vive, focado no esporte, é 
uma coisa muito gratificante. Não te-
mos mais tempo a perder, o esporte veio 
sofrendo ao longo desses anos, e essa 
pandemia, que graças a Deus ficou para 
trás, também acabou maltratando mais 

Feira de Jacaroá incentiva à saúde e oferece 
alimentos naturais e artesanato, em Maricá

A Prefeitura de Maricá apoia 
a segunda edição da Feira Comu-
nitária de Jacaroá neste domingo 
(20/03) no bairro de mesmo nome, 
com a oferta de diversos produtos 
orgânicos, gastronomia exclusiva e 
artesanato, além de música e tera-
pias naturais. Organizado pela Coo-
perativa de Alimentos Saudáveis de 
Maricá (COPAS), o evento acontece 
das 8h às 17h, na Avenida Diógenes 
Paula Costa, na parte inicial da la-
goa, próximo ao novo píer erguido 
no local.

Cinco secretarias municipais 
participam da feira: Economia Soli-
dária; Cultura; Turismo; Promoção 
e Projetos Especiais; e Desenvolvi-
mento Econômico, Comércio, In-
dústria, Petróleo e Portos. Para o 
secretário de Economia Solidária, 
Adalton Mendonça, a primeira edi-

ainda o esporte. Agora a retomada foi fei-
ta e a vivência ao lado dos municípios vem 
acontecendo”, avaliou o secretário.

Também presente no evento, o dire-
tor e fundador do Centro de Treinamento 
Árvores da Vida (CTAV), Tiago Bitesnik 
disse que a divulgação do calendário foi de 
suma importância para o cenário esportivo 
riobonitense. “Há muito tempo eu comen-
to sobre isso, sobre ter um calendário es-
portivo, sobre eventos esportivos para que 
na nossa cidade não trabalhe só futebol, 
porque tem muita criança que não quer 
futebol, quer fazer esporte, mas em Rio 
Bonito nunca teve outra modalidade como 
opção, agora a gente vai ter vôlei, lutas, 
atletismo, então é uma alegria muito gran-
de falar que Rio Bonito tem um calendário 
esportivo”, ponderou Tiago. 

Em sua fala no evento, o prefeito Le-
andro Peixe, que é entusiasta do esporte, 
lembrou do período em que ajudava uma 
equipe de futebol feminino da cidade. 
“Agradeço por ver as meninas no futebol. 
Quantos anos fiquei com o time acredi-
tando que um dia eu ia ver meninas no-
vas chegando no futebol, e esse momento 
chegou”, relembrou Peixe.  

Programa Vistoria Itinerante 
do Detran RJ voltará a 
Rio Bonito no dia 24

Até o fim deste mês de mar-
ço, o Detran.RJ vai beneficiar 
mais cinco municípios com o 
programa Vistoria Itinerante. 
O serviço, neste formato móvel, 
evita que as pessoas tenham de 
se deslocar a outras cidades para 
fazer os serviços relacionados a 
veículos, levando mais comodi-

dade aos moradores do interior 
do Estado do Rio. Desde que o 
programa foi retomado, 49 mu-
nicípios já foram atendidos pela 
Vistoria Itinerante, com mais de 
3.500 motoristas beneficiados 
até o momento.

Os donos de veículos terão à 
disposição os serviços de trans-

ferência de propriedade, trans-
ferência de jurisdição, transfe-
rência de município, alteração de 
características, inclusão de GNV, 
licenciamento anual, baixa/in-
clusão de alienação, mudança de 
cor, mudança de endereço, retifi-
cação de dados, primeira licença, 
emplacamento e troca de placa 

Rio Bonito recebe novamente a edição itinerante no próximo dia 24

para Mercosul, entre outros.
O agendamento prévio deve 

ser feito pelo site (www.detran.
rj.gov.br) ou pelo teleatendimen-
to, nos números (21) 3460-4040, 
(21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.

Confira o calendário:
14/3 – Rio Claro
14/3 – Quatis
22/3 – Pinheiral
24/3 – Rio Bonito
25/3 – Mangaratiba

REGIÃO
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ção mostrou que a parceria entre os 
órgãos do governo com a cooperativa 
tem dado certo e deve se prolongar.

“Este é mais um evento do nosso 
circuito de feiras livres e queremos 
surpreender o público, em uma área 
tão bonita e aconchegante como Ja-
caroá. Os proprietários dos bares e 
restaurantes do bairro também fica-

ram bastante felizes porque apreciam 
este movimento, que contará, ainda, 
com shows. Estamos vencendo a fase 
crítica da Covid-19 e preparamos 
esse ‘novo normal’ estimulando tu-
rismo e economia criativa”, projeta o 
secretário.

Jacarajé: petisco baiano espe-
cialmente criado para o evento

Serão 23 expositores oferecendo 
produtos orgânicos, artesanato lo-
cal e indígena, massas frescas, pão 
com linguiça, pães, bolos, geleias, 
sorvetes, lanches artesanais e o 
‘jacarajé’ – um petisco criado espe-
cialmente para o evento: acarajé de 
jaca, além de cosméticos naturais.

“Eu sou baiana e quis trazer um 
pouco da minha raiz com essa relei-
tura do acarajé, mas com uma pega-
da mais crocante. Criei esse prato 
exclusivo, com os bolinhos fritos 
no dendê. Tem a versão de camarão 
e a vegana, com castanha de caju”, 
adianta a chef  de cozinha Rosana 
Lobato, presidente da cooperativa e 
organizadora da feira.

O evento poderá entrar para o 
calendário oficial da cidade e a pró-
xima edição está prevista para o 
mês que vem.

“Temos uma visão comunitária 
de trabalho em nosso grupo, onde 
incentivamos a produção local com 
identidade e qualidade. Estamos 
tendo uma boa aceitação, tanto dos 
moradores quanto do poder públi-
co, ambos apoiando nossa iniciati-
va”, disse Rosana.

O bairro de Jacaroá é de fácil 
acesso e conhecido por suas belas 
paisagens, falésias e ladeiras. Quem 
não for de carro pode chegar ao lo-
cal utilizando a linha 08 (Centro-
-Jacaroá via Amizade) do ônibus 
tarifa zero da Empresa Pública de 
Transportes (EPT), que serve à re-
gião.

A Feira Comunitária de Jacaroá terá 23 expositores de produtos diversos

FOTO: DIVULGAÇÃO

Secretário de Esporte de Rio Boni-
to, Bernardo Oliveira apresentou 
o calendário (acima). Ao lado, o 
secretário estadual Gutemberg

FOTOS: TIERS RANGEL
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TANGUÁ

Em entrevista ao vivo à Folha, prefeito de Tanguá, 
Rodrigo Medeiros, fala dos projetos para a cidade   

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

A instalação de 85 câmeras na cidade, 
o aumento do efetivo de policiais milita-
res de plantão, a instalação de um polo 
tecnológico do estado e ainda o proces-
so judicial em que é réu e foi condenado 
em primeira instância, foram alguns dos 
assuntos abordados pelo prefeito de Tan-
guá, Rodrigo Medeiros, em entrevista na 
Live da Folha do último dia 11. Ele con-
tou ainda sobre as dificuldades encontra-
das para administrar a prefeitura com o 
baixo orçamento, e a parceria com os go-
vernos estadual e federal para conseguir 
recursos para a cidade.

“Assumi em 1º de janeiro de 2021 
com um orçamento de R$ 103 milhões. 
Se dividir isso em 12 parcelas iguais, vai 
chegar a pouco mais de R$ 8 milhões 
ao mês, absolutamente incipiente para 
as demandas que estão presentes. Não 
é uma opção caminhar ombro a ombro 
com o governo do estado, é uma neces-
sidade. Realizamos no exercício fiscal de 
2021, um orçamento de R$178 milhões, e 
projetamos a peça orçamentária de 2022, 
com 88% de crescimento em relação ao 
exercício anterior nos apoiando nas ins-
tâncias de governo federal e estadual”, 
explicou Medeiros.

Segurança 
Na área da segurança pública, o pre-

feito contou que está investindo em algu-
mas estratégias como o aumento do efe-
tivo de policiais militares da cidade, com 
a assinatura do convênio com a Coorde-
nadoria do Programa Estadual de Inte-
gração na Segurança (CPROEIS), que 
elevará o número de policiais militares de 

A entrevista com o prefeito Rodrigo Medeiros foi feita no último dia 11, nos estúdios da Folha, no Centro de Rio Bonito

plantão por dia, de seis, para 16, e ainda 
a instalação de câmeras por conta da 
entrada do município no Consórcio In-
termunicipal de Segurança Pública da 
Baixada Fluminense (CISBPBAF).

“Licitei e contratamos uma empre-
sa que vai instalar agora o monitora-
mento eletrônico de toda a cidade. Es-
tamos instalando mais de 85 câmeras 
mapeando todas as entradas e saídas 
de Tanguá. Além do mapeamento 
eletrônico, nós estamos fazendo o cer-
camento eletrônico, que vai permitir 
que quando ingressar, nos limites do 
município, um veículo com uma placa 
de produto de roubo, ou com alguma 
restrição na Polícia Civil ou Polícia Mi-
litar, ele imediatamente caia no nosso 
Centro Integrado de Comando e Con-

trole, e compartilhe essas informações 
com o Consorcio Intermunicipal de 
Segurança Pública da Baixada Flumi-
nense. Como a gente está dentro desse 
consórcio, essas informações são com-
partilhadas com todos os ententes vin-
culados a ele, nesse caso a Polícia Civil, 
Militar, e PRF”, contou Rodrigo.

Qualificação profissional
Além da instalação do campus da 

FAETEC em Tanguá, em setembro do 
ano passado, o prefeito contou que uma 
de suas lutas é para que a população te-
nha qualificação profissional e conse-
quentemente consiga melhores empre-
gos e melhor renda. Para isso, firmou 
uma parceria com o governo do estado 
para a instalação de um polo tecnoló-

gico – ao todo, a Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Inovação vai 
instalar oito polos no estado. Rodrigo 
explicou que tudo será construído em 
uma área já adquirida pela Prefeitura 
em Duques, distrito de Tanguá.   

“Com o polo tecnológico, vem jun-
to a Faperj (Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado do Rio de Janei-
ro), vem a Fundação Cecierj, com um 
conglomerado de instituições de nível 
superior. O município adquiriu uma 
área de 5 mil metros, em Duques, e está 
ofertando aquela área para o estado. O 
governo já realizou o primeiro RDC 
(regime diferenciado de contratação), 
e estão na análise documental”, dis-
se Rodrigo, que ainda revelou haver a 
possibilidade das obras começarem até 

o final de abril.

Processo
Ao final da entrevista, Rodrigo falou 

sobre o processo que responde e foi con-
denado, em primeira instância. Ele foi 
chefe de gabinete em Guapimirim entre 
dezembro de 2013 a janeiro de 2015. So-
bre ele, recaem duas acusações, supres-
são de processo e associação criminosa. 
Mas o prefeito questiona a decisão, que 
ainda cabe recurso, já que o conteúdo do 
processo se refere a um período em que 
ele não trabalhava na cidade, segundo 
ele. 

“Fui arrolado no processo. Jamais 
recaiu sobre mim nenhuma acusação 
de corrupção, desvio de dinheiro ou de 
qualquer coisa que o valha. O que tinha 
era um processo antes de mim. Esse 
processo evidentemente foi ao gabinete. 
Depois que eu saí em 2015, em 2018, 
esse processo foi objeto de solicitação do 
Ministério Público pra que pudesse re-
meter ao MP, e a prefeitura, por alguma 
razão que eu não sei porque já não estava 
mais lá, não remeteu. E não tendo reme-
tido, os agentes do Ministério Público 
foram pessoalmente a prefeitura buscar. 
Quando chegaram lá, a prefeitura foi ve-
rificar no sistema, e por uma razão que 
eu também questiono, constava que o 
último movimento desse processo era da 
chefia de gabinete do período em que eu 
estava lá. Por conta disso, a promotora 
decidiu me arrolar. Houve recentemente 
um julgamento, e para minha surpresa 
(foi condenado), já ingressei tanto com 
meu embargo de declaração, quanto com 
a apelação criminal. Apesar de respeitar, 
entendo que ela cometeu uma injustiça 
por que se quer eu estava lá”, justificou 
Rodrigo.

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Em comemoração ao Dia In-
ternacional da Mulher, a Câmara 
de Vereadores de Tanguá home-
nageou 26 mulheres com a Me-
dalha Maura de Abreu Conceição 
em uma sessão solene no último 
dia 8. Cada um dos 13 vereado-
res, indicou duas mulheres que 
se destacaram na sociedade tan-
guaense para receber a honraria 
que leva o nome de uma das pio-
neiras da política do município. 

As duas únicas representan-
tes femininas no Legislativo de 
Tanguá, a vereadora Márcia Ma-
tos e a presidente, Aline Perei-
ra, falaram com a reportagem da 
Folha e se disseram felizes por 
representarem o eleitorado femi-
nino na Câmara.

 “É importante nós chamar-
mos essas mulheres para elas es-
tarem mais presentes aqui com a 
gente, participando, entendendo 
a sua importância e se inteirarem 
do nosso mandato. A gente quer 
representar e queremos que elas 
estejam junto com a gente, assim 
como toda população”, disse a 
vereadora Márcia.

Para a presidente Aline, esse 
“é um desafio muito grande 

Câmara de Tanguá homenageia 26 mulheres 
com Medalha no Dia Internacional da Mulher 

Presidente Aline Pereira (E), vereadora Márcia Matos, e a chefe de gabinete Vanessa Medeiros 

porque somos mulheres como 
qualquer outra e temos as atri-
buições do dia a dia, não somos 
heroínas, não temos privilégios, 
mas sabemos das dores e das 
dificuldades de vocês e estamos 
buscando aqui melhorar a vida 
das mulheres tanguaenses”, ana-

lisou Aline.
Uma das homenageadas da 

noite foi a aspirante a oficial, 
Lívia Cordeiro, do Comando de 
Policiamento Ambiental, que 
recebeu a Medalha das mão da 
presidente da Casa. “nasci e fui 
criada em Tanguá, e poder par-

tilhar um pouco da minha his-
tória e ser reconhecida por isso 
na minha cidade, é uma imensa 
satisfação. É sempre um desafio 
muito grande, nós mulheres, na 
polícia na política, mas na so-
ciedade em si, então situações 
como essa, de reconhecimen-
to do nosso trabalho, da nossa 
força e atuação, é imensamente 
gratificante”, enfatizou a poli-
cial.

A chefe de Gabinete do 
município, Vanessa Medeiros, 
também recebeu a Medalha, in-
dicada pelo vereador Hilderlan 
Rodrigues. Segundo ela, rece-
ber a medalha que leva o nome 
de Maura Conceição, é uma 
honra. “Ela foi uma política 
muito engajada, muito impor-

tante no processo de emanci-
pação política, então essa me-
dalha é muito importante pra 
mim, pincipalmente no dia de 
hoje. Gostaria de agradecer a 
Câmara de Tanguá pela sensi-
bilidade da homenagem”.

Também presente no even-
to, o prefeito Rodrigo Medei-
ros destacou a importância de 
Maura Conceição para o muni-
cípio, e parabenizou as tangua-
enses. “Essa cidade com 34 mil 
habitantes, assim como nosso 
país, tem uma predominância 
de mulheres, logo, são vocês, as 
mulheres, as principais respon-
sáveis pela extraordinária cida-
de que nós temos”, finalizou o 
prefeito. 

Esse é apenas um resumo, para assistir a entrevista na íntegra, basta acessar o 
canal do YouTube (Folha da Terra Digital) ou a página do Facebook (Jornal Folha da Terra)
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Saquarema receberá Mundial 
de Paramotor Clássico FAI

Que Saquarema é a ci-
dade do surf  e do vôlei, 
todo mundo já sabe! Mas, 
agora, um outro evento es-
portivo chega para firmar 
bandeira no município! De 
20 a 30 de abril, será a vez 
do 11° Campeonato Mun-
dial de Paramotor Clássico 
FAI ser realizado na cida-
de. Mais de 100 atletas de-
verão participar do evento.

O céu de Saquarema 
ficará ainda mais boni-
to! Mais de uma centena 
de pilotos de países como 
Brasil, França, Tailândia, 
Itália, Japão, Índia, Qatar, 
Espanha, Portugal, Bélgi-
ca, Inglaterra, República 
Tcheca, Estados Unidos e 
outros, estarão competin-
do na cidade, marcando a 
estreia do continente ame-
ricano como sede de um 
mundial da modalidade. 

Para esta edição, a Con-
federação Brasileira de Pa-
ramotor (CBPM) escolheu 
Saquarema para ser sede 
do evento.  “A infraestru-
tura da cidade atrai pilotos 
de todo o Brasil ao longo 
do ano. O clima ajuda, a at-
mosfera da cidade é ótima, 
a população curte muito os 
esportes e queremos mos-
trar tudo isso para os atle-
tas do mundo todo”, desta-

ganização, além do público 
que acompanha as competi-
ções, prometem movimen-
tar a economia da região ao 
longo do evento.

De acordo com a prefei-
ta Manoela Peres, Saquare-
ma está se projetando como 
um importante polo turís-
tico e esportivo, atraindo 
competições de diversas 
modalidades. “Este tipo de 
turismo é diferenciado, é 
qualificado, e traz muito 
retorno à cidade e ao trade 
turístico. As expectativas 
são as melhores, tendo por 
base as etapas do Mundial 

de Surf  e do Circuito Bra-
sileiro de Vôlei de Praia, 
afinal, há um fomento na 
economia da cidade, no tu-
rismo, na geração de em-
pregos e na visibilidade 
que a cidade ganha com a 
transmissão dos campeo-
natos em diversos canais 
de TV e internet em todo o 
mundo”, destaca.

O 11th FAI WPC2022 
é uma realização da Con-
federação Brasileira de Pa-
ramotor (CBPM), com pa-
trocínio  da Prefeitura de 
Saquarema, Sol Paragliders 
e Vittorazi. 

O campeonato Mundial acontecerá entre os dias 20 a 30 de abril 

Praias de Itaipuaçu 
e Barra recebem 

“Maricá Esporte Fest”

De 26 de março a 17 de 
abril, as Praias de Itaipuaçu e 
Barra vão receber o “Maricá 
Esporte Fest”. O evento que vai 
acontecer todo o fim de semana 
– 26 e 27/03; 02 e 03/04; 09 e 
10/04; 16 e 17/04 – vai contar 
com uma programação que reú-
ne esporte, lazer, cultura e muita 
diversão. As ações serão gratui-
tas e abertas ao público – para 
crianças a partir de 6 anos – e 
acontecerão das 8h às 17h.

O evento vai promover ofi-
cinas de iniciação esportiva e 
competições de vôlei de praia, 
futvôlei, beach soccer, altinha, 
skate, entre outras modalida-
des. Para abrilhantar o evento, 
bandas locais se apresentarão ao 
público, fomentando a cultura e 
valorizando os talentos da terra.

Promovido pelo Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento 
do Esporte (IBDE), em parceria 
com a Prefeitura Municipal de 
Maricá, através da Secretaria de 
Esporte e Lazer, o Maricá Es-
porte Fest tem a expectativa de 
receber cerca de 900 pessoas por 
dia de evento.

O acesso à arena será reali-
zado mediante cadastro prévio 
com apresentação do cartão de 
vacinação atualizado – na entra-
da do evento. A organização do 
evento também vai monitorar o 
limite de público, de forma cons-
tante, e disponibilizar pontos de 
álcool em gel para higienização 
das mãos. Os protocolos de saú-
de valem para toda a organiza-
ção do evento, participantes e 
atletas.

O evento vai acontecer todo fi m de semana a partir do dia 26

ca Lula Laghi,  Presidente 
da Confederação Brasilei-
ra de Paramotor – CBPM 
e integrante da organiza-
ção do evento. 

O que é o Paramotor?
O Paramotor é uma 

modalidade esportiva 
composta de um parapen-
te com motor e hélice, que 
dá propulsão, propiciando 
a decolagem de qualquer 
local, diferente do voo li-
vre que, normalmente,  
depende de um morro para 
decolar. A programação 
WPC 2022 será dividida 
em três dias de treinamen-
tos para os pilotos reco-
nhecerem a área e ajusta-
rem seus equipamentos, e, 
posteriormente, sete dias 
de competição iniciando 
ao amanhecer e encerran-
do ao pôr do sol. Os pilo-
tos competem em provas 
de economia, navegação e 
precisão  em busca de seus 
títulos. 

Movimentação econô-
mica

Além do piloto, técni-
cos, mecânicos e ajudantes 
compõem a equipe de cada 
participante. As mais de 
500 pessoas envolvidas di-
reta e indiretamente na or-

FOTO: TIERS RANGEL
FOTO: INTERNET

Página08.indd   1 15/03/2022   20:11:19


