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COLUNIstas
Padre Ortodoxo
Eduardo Braga

Cantinho do Poeta
C
Por: Evaldo Peclat
Nascimento

O MENDIGO DE
SILVA JARDIM
Há alguns meses ele pode ser visto no calçadão da Igreja Católica Nossa Senhora da Lapa, no Centro da cidade. Mas só no último
dia 22/03 uma equipe da “Promoção Social” tentou convencer o
mendigo de Silva Jardim a sair do local, talvez para ir a uma casa
de acolhimento, quem sabe tomar um banho, trocar de roupas e
receber algum tratamento. Coincidência ou não, o fato aconteceu
13 dias após o episódio do mendigo que manteve relações sexuais
com a mulher do personal trainer na cidade de Planaltina, no Distrito Federal. E virou sensação nacional nas redes sociais e meios
de comunicação em geral no Brasil e no mundo. Não sei se ele sabe
do caso do “colega” de Planaltina, mas a verdade é que preferiu
continuar nas ruas.
Ao verem as três “assistentes sociais” conversando com ele, algumas pessoas brincaram dizendo que a cidade deve estar preocupada querendo evitar que caso parecido aconteça na mesma. Quem
já o viu no local conta que ele realmente costuma olhar – e apreciar
-- mulheres que passam por ali. No último dia 24/03, por sinal,
quando ele passou por uma rua num bairro periférico da cidade,
cinco mulheres conversando sentadas numa calcada olharam-no
maliciosamente, sorriram e fizeram alguns comentários entre elas,
sabe-se lá de que natureza. Ele é um negro alto e forte, de dentes
perfeitos e de presumíveis 35 anos de idade, embora afirme que
tem menos de 30. E diz não saber de onde veio nem para onde vai.
Anda sempre de bermuda, sem camisa e carregando um mochilão
preto e quatro bolsas plásticas. É até meio parecido fisicamente
com o morador de rua que protagonizou o fato em Planaltina.
Não fosse a sujeira que toma conta de todo o seu corpo, os
cabelos e a barba crescidos, assim como as roupas mal tratadas,
poderia dizer-se que ele tem uma boa aparência. Usa um par de
meias pretas até os joelhos, conversa e sorri sozinho e, curiosamente, não pede nada a nenhum passante. Para se alimentar, aguarda
a caridade de um restaurante que lhe doa algumas quentinhas,
sentado pacientemente à sua porta. Atualmente, ele é o único “morador de rua” de Silva Jardim. Vale lembrar que a cidade possui
apenas duas academias de ginástica e as chances de ele ser procurado por alguma mulher de um “personal” são praticamente nulas.
Ele não é natural do Município nem tem origem em nenhuma
família silvajardinense. É, quem diria, um mendigo “estrangeiro”,
o que aumenta ainda mais a curiosidade das pessoas sobre ele.
Uns até especulam que ele seria um agente policial disfarçado em
alguma investigação secreta. Mas quem conversa com ele logo nota
que isso é muito pouco provável, haja vista as suas características
psicossociais e a indisfarçável debilidade mental e cognitiva.
Aliás, o fato também está provocando brincadeiras no Município. Uns dizem que no Carnaval fora de época (21 de abril) que se
aproxima vão sair fantasiados de “mendigos” a fim de verem se arranjam as “namoradas” que não conseguem da maneira “normal”.
Outros falam em estampar camisetas com os dizeres “Mendigo
disponível”, por exemplo. Mas, brincadeiras à parte, a verdade é
que o “mendigo”, seja em Silva Jardim ou em qualquer outro lugar
do Brasil e do mundo, é – ou deveria ser – um problema social
grave a ser urgentemente resolvido.
Evaldo Peclat Nascimento, Jornalista, Professor e Poeta.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS
GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA
COOPABA CNPJ 16.965.073/0001-58
NIRE 33400052226

“Foi a minha esperança que me conduziu pelo caminho”
Foi assim que Hassan, um menino de 11
anos, ucraniano, se expressou, depois de ter
cruzado as fronteiras de seu país em guerra,
com apenas um sacola de plástico e um telefone escrito pela mãe em sua mão.
O que tem nos movido na vida?
A Esperança, como guiou os passos do
pequeno e corajoso Hassan tem nos guiado
também? Conseguimos vislumbrar esperança no futuro? Temos vivido o presente
momento imbuídos dela?
O que é a esperança senão essa força interior que se move em nós juntamente com
a fé? Creio que elas sejam irmãs gêmeas...
A Esperança para a teologia cristã é uma
virtude que recebemos no batismo, uma
virtude que nos concede força na fraqueza e
luz na escuridão. A esperança consegue ler
o tempo presente com otimismo e resiliência, como também consegue esperar ativamente o amanhã pela força da fé e a vitória
do amor!

Para a Psicologia Positiva, a Esperança
é uma virtude chamada ‘força de caráter’,
que está entre as virtudes da Transcendência. São virtudes encontradas universalmente em todos os seres humanos, em
todas as religiões, culturas e nações. Para os
terapeutas humanistas, se não exercitamos
a esperança, facilmente iremos desistir das
coisas, porque entendemos que não temos
mais nada para fazer, entramos numa zona
existencial de perigo, na qual podemos perder até mesmo o sentido da vida, e sermos
tomados pelo ‘vazio existencial’ em nossos
pensamento, sentimentos e comportamentos!
Como alimentar a Esperança?
Nós, seres humanos, necessitamos de
desafios para crescermos existencialmente.
Aqui, a esperança pode ser um combustível que impulsiona e fortalece a nossa vida!
Aumentamos a esperança em nós quando
realizamos o bem aos outros, desinteressa-

dináriae Ordinária a serem realizadas em nossa sede Rua Ten. Cel. Carlos José
Marinho, 89 Rio Bonito - RJ no dia 09 de abril de 2022 em primeira convocação
às 09:00 hs. com a presença de 2/3 do número total dos Cooperados Associados,

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

RICARDO BRASIL
O Influenciador Digital Ricardo Brasil concedeu entrevista exclusiva ao Blog
Jornal Cultura Viva, no dia 19 de março,
e comentou sobre a vida simples que
leva numa ilha da Zona Oeste do Rio
de Janeiro e, através de fotos e vídeos,
mostra, a seu público, o cotidiano saudável numa casa rústica que mais parece obra dos sonhos de qualquer pessoa.
Essa tranquilidade o levou a produzir
conteúdo digital e os acessos aumentam
a cada dia. “Quando fiz 50 anos, tive a
crise da meia idade e me percebi totalmente insatisfeito com a vida que eu
levava. Me vi totalmente sem perspectiva e precisava me reinventar. Foi, nesse momento, que decidi criar conteúdo
para a internet”, relatou.
CRITÉRIOS
S Ele falou sobre os critérios que
estabelece para suas gravações. “O meu
conteúdo é sobre lifestyle. Mostro o
meu dia a dia. Então, as gravações são
bastante orgânicas. Geralmente, gravo
o que, de fato, estou fazendo: se estou
com vontade de fazer algo para o almoço, algo que eu acho que as pessoas iriam gostar, gravo e dou a receita.
Assim, sucessivamente, com as tarefas
da casa, a rotina de autocuidado, etc”,
detalhou.

DIFICULDADES
O Influenciador Digital revelou
quando começou a enxergar a internet

e as redes sociais como ferramentas
de trabalho e se teve dificuldades para
manusear os itens, no início. “Tive dificuldades porque sou um homem de 57
anos; sou do tempo em que não existia
celular e nem internet, no Brasil. Mas,
como acredito que o nosso tempo é
o que estamos vivendo, então, o meu
tempo é agora e eu me atualizei. Com
o meu crescimento em números de seguidores, a internet passou a ser, para
mim, uma perspectiva de trabalho”,
frisou.
Ricardo também falou sobre a casa
que exibe na internet. “A moradia é uma
cabana rústica que construí com tijolos ecológicos, madeira de demolição e
bambu – um conceito de arquitetura
que traduz o meu estilo de vida, a minha relação com a natureza, o meu sentimento de responsabilidade ambiental
e autocuidado. A edificação fica numa
Ilha na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro”, informou.

CULINÁRIA
A culinária vegetal também ganha
espaço em suas produções. “Eu sou Veg
Chef e a minha alimentação é toda de
origem vegetal, sem nenhum produto
de origem animal. Acredito que o autocuidado é muito além do creme para o
rosto e para o corpo, é um conjunto de
ações, é se alimentar de maneira saudável, fazer exercício físico regularmente,
fugir das relações tóxicas e buscar uma

ATOS LEGAIS
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Bonito – CDL, no uso de

Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados

suas atribuições legais e estatutárias, na forma do Capítulo III, artigo 15, inciso “b”,

Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:

dos seus Estatutos Sociais, convoca os senhores associados para a ASSEMBLEIA

Assembleias Gerais Extraordináriae Ordinária:

GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no próximo dia 11 de Abril de 2.022,
nas dependências de sua Sede social, situada à Rua Deocleciano Guimarães, nº

Extraordinária:
1.Admissão de Novos Cooperados;

15 – Centro – Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, às 19:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) de seus membros e/ou em segunda e

Ordinária:
•Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2021;

última convocação, às 19:30 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados,

• Relatório de Gestão;

para tratar da seguinte ordem do dia:
1) – Tomar conhecimento do teor do Ofício Circular CNDL/DF/PRES. Nº

• Balanço Patrimonial;
• Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2021;

037/2021, de 17 de Fevereiro de 2022, que trata da Mensagem da Presidência –

• Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício do Ano de 2021;

Revisão Estatutária demandada pela Assembleia Geral;

• Eleição do Novo Conselho Fiscal para 2022
Rio Bonito/RJ, 28 de Março de 2022.
FERNANDO JOSÉ PEREIRA MARTINS
DIRETOR PRESIDENTE

2) – Apreciar, discutir e deliberar sobre a alteração parcial de seus Estatutos
Sociais, em conformidade com o Artigo 131 dos Estatutos Sociais da CNDL – Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.
Número de associados com direito ao voto- 116
Rio Bonito, 30 de março de 2022

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
EDIÇÃO Nº 1025 DO JORNAL FOLHA DA TERRA;
ONDE SE LÊ: 15/03/2022 a 25/03/2022
LEIA-SE: 15/03/2022 a 30/03/2022

Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Bonito
André Felício Goettert
Presidente.

vida mais integrada com a natureza”, disse o especialista.

CONTATO
Siga o Ricardo Brasil no Instagram @seuricardobrasil.
Vale a pena conferir!

A CASA

em segunda às 10:00 hs. com metade mais um do número total e Cooperados Associados e em terceira e última às 11:00 hs.

damente. Abrir-se à nossas oportunidades
que a vida nos concede também potencializa a esperança. Valorizar e desfrutar de cada
momento que a vida nos concede também
nos reabastece de esperança. Rezar é fundamental, reafirmar nossa fé em Deus, que
conduz a história do mundo e a nossa é um
remédio infalível contra o desespero do nosso tempo!
O exemplo do pequeno Hassan pode nos
encorajar a caminharmos à luz da esperança
e com a luz que a esperança nos dá! A Esperança, ainda em tempos de guerra, desamor, e exclusões, pode ser o nobre caminho
que homens e mulheres escolham fazer! A
Esperança pode nos fazer mais corajosos e
resilientes, mais fortes e generosos!
Que tal recomeçar o caminho? Que tal
pedir ao Espírito Santo uma dose dupla de
Esperança para o coração, a alma e os pés?
Bora caminhar, bora ‘esperançar’! Ninguém
está sozinho quando crê e espera! Amém?

FIQUE POR DENTRO

O Presidenteda COOPABA no uso de suas atribuições Estatutárias, convoca
seus Cooperados Associados para participarem das Assembleias Gerais Extraor-

Palavras de Avivamento

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Ricardo Brasil.
OCUPAÇÃO: Influenciador Digital.
INDICA O QUÊ? O livro “Olhos D’água”,
da autora Conceição Evaristo.
SUA OPINIÃO: São contos deliciosos de
ler e trazem reflexões que causam desconforto para quem é privilegiado e não se dá conta
disso.
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RIO BONITO
Esse é apenas um resumo da entrevista. Se você quiser conferir a Live da Folha completa, basta acessar o nosso canal no YouTube

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR CODE
ao lado e assista
a entrevista
completa

Peixe promete informatizar sistema de marcação de exames
e diz que avalia se vai renovar intervenção do HRDV
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

A Live da Folha do último dia
18 (sexta-feira), recebeu o prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe.
Na entrevista, o chefe do Executivo falou sobre as dificuldades
que teve para governar em 2021,
quando, segundo ele, “pegamos o
município com uma dívida de quase R$50 milhões”; sobre os projetos que tem, por exemplo, para a
área da saúde, como a implantação
de um método online para que
pacientes marquem seus próprios
exames e consultas nas unidades
de saúde do município, e ainda sobre a intervenção no Hospital Regional Darcy Vargas, entre outros
assuntos.
De acordo com ele, apesar das
dívidas que herdou do governo
anterior, terminou 2021 com dinheiro em caixa. “Nós pegamos
o município com uma dívida de
quase R$50 milhões, sem pagar os
fornecedores. A gente não tinha
crédito no mercado. E nós terminamos o ano com mais ou menos R$60 milhões em caixa, fora
o dinheiro da CEDAE. Então eu
consegui aumentar a arrecadação,
fazer em um ano, com que o nosso
município saísse do déficit, para
ter dinheiro em conta, e isso foi
muito importante. Foram muitas
conquistas esse ano, onde tivemos
que acertar primeiro a casa, pra

depois começarmos com as ações
de infraestrutura do nosso município”, avaliou Peixe.
Hospital e intervenção
Um dos assuntos abordados
durante a entrevista foi sobre a
intervenção no Hospital Regional
Darcy Vargas. O prefeito disse que
o Ministério Público recomendou
que a ação fosse realizada, e caso
ele não a fizesse, poderia responder
na Justiça sobre o assunto.
“O ministério público fez uma
recomendação e entrou com uma
ACP (Ação Civil Pública), que se
eu não fizesse a intervenção, eu responderia essa ação e isso poderia, lá
na frente, ocasionar improbidade,
e até mesmo (responder a um processo) criminal. (...) Tive que fazer
essa intervenção. Eu tive que aceitar a proposta, porque senão eu ia
responder, e eu não poderia responder pelo erro dos outros, porque a
minha parte eu estava fazendo, que
era pagar em dia, agora, a parte do
hospital, não estava sendo feita”,
ponderou.
De acordo com ele, “com a intervenção, nós estamos sendo referência. Hoje o estado consegue
colocar dinheiro no município, e
sabe quanto sai. Hoje, nós temos o
controle de tudo que sai, tudo que
entra, e nisso, o estado fica tranquilo com essa situação”.
O prefeito explicou que ainda
não bateu o martelo se irá renovar

FOTO: TIERS RANGEL

A entrevista com o prefeito Leandro Neto, foi feita no último dia 18, nos estúdios da Folha, no Centro de Rio Bonito

o processo de intervenção ou se acabará em junho, quando completa um
ano. “Faltam três meses. Eu tenho
que chegar até o final porque o relatório já foi feito e eu estou aguardando um posicionamento se o Ministério Público já tem base de alguma
ação contra os ex-diretores. Porque
o que eu sei, é que são R$ 50 milhões, aproximadamente, de dívidas,
de dinheiro público que o hospital
deve. Se eu vender hoje o hospital,
não se paga a dívida”, enfatizou.
Informatização e saúde
De acordo com Peixe, a Prefei-

economia

Lei de redução ﬁscal pode atrair
novas empresas para o município
Rio Bonito foi beneficiado pelas novas regras do regime especial tributário
para estimular a atividade econômica
em alguns municípios do estado do Rio,
anunciado pelo governador Claudio Castro na segunda-feira (28). O texto da Lei
6979/2015, que concede tratamento tributário especial às indústrias instaladas
na região, mantém a redução para 2% na
base de cálculo da alíquota do Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS), ampliando, assim, o seu alcance.
Essa é uma das medidas que fazem
parte do “Guia Resolve RJ”, elaborado
pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações
Internacionais, que reúne modelos de decretos, projetos de lei e políticas públicas
já aprovadas e de resultado comprovado, além de exemplos de iniciativas que
ajudarão os municípios na consolidação
de um ambiente favorável de negócios,
com desburocratização, previsibilidade e
acesso ao crédito, para estimular a atração de empresas e investimentos; textos
sobre a experiência de criação da Casa do
Empreendedor e das agências de fomento local, e informações sobre a utilização
da energia solar e da tecnologia 5G para
melhoria do ambiente de inovação e desenvolvimento dos municípios, e sobre a
implantação de condomínios industriais
pelo estado.
A inclusão de Rio Bonito na lei de
Incentivo Fiscal foi uma das principais
reivindicações do prefeito Leandro Peixe
junto ao Governo do Estado, já que esses
benefícios foram concedidos a outras cidades da região e tirava a competitividade das empresas da cidade. O pedido formal foi feito por uma comitiva da cidade,
formada pelo vice-prefeito, José Américo
(Meco), secretários municipais e empresários do Condomínio Industrial, junto
ao presidente da Alerj, André Ceciliano,
que agora foi atendido pelo governador.
“Estamos inaugurando um novo
modelo de economia industrial no muni-

tura irá passar por um processo
de informatização em diversos
setores, incluindo o da saúde.
“Estamos modernizando a nossa Prefeitura, colocando pregão
eletrônico, sistema de informatização, entrando com um processo para licitar porque a gente
vai fazer toda a parte de informática da Saúde. Eu (o paciente)
não vou precisar mais ir no posto de saúde, no centro de marcação (de exames) pra marcar, eu
vou ter tudo pelo telefone, fazer
consulta, marcar exame. Com o
aplicativo, o paciente vai saber

qual médico atende do lado da
casa dele (no ESF)”, revelou.
E ele ainda deu mais detalhes de como o sistema funcionará. “Nós vamos implantar os
agentes comunitários de saúde,
vão ter também os tablets para
atualizar o cadastro, para saber
quais pessoas precisam verdadeiramente de um médico na
casa deles, a pessoa que está acamada, que não tem condições. Eu
fui eleito pra isso, pra fazer um
governo diferente dos outros, e
nós iremos fazer”, prometeu Leandro Peixe.

Inﬂuenciadora Tielen
Rangel tem conta no
Instagram hackeada

FOTO: SECOM / RB

FOTO: REDE SOCIAL

Prefeito Peixe (D) lutou pela inclusão de RB na nova lei de Incentivo Fiscal

cípio. Dentre os atrativos para os empresários, está a taxa de apenas 2% de ICMS
sobre a venda dos produtos. Os benefícios que estamos conquistamos e oferecemos para as empresas que se instalarem
aqui, se refletem diretamente no preço
do produto final, que fica mais barato, e
mais competitivo no mercado”, afirma o
prefeito Leandro Peixe que aponta, ainda,
como um dos diferenciais do município, a
cessão do terreno pelo tempo que a empresa estiver em atividade e a infraestrutura, além da proximidade com o Rio de
Janeiro, que vem seduzindo os empreendedores a se instalarem na cidade.
O que muda a partir de agora Municípios de todas as regiões do Estado
vinham sendo incluídos em outra lei que
na prática dificultava a execução por estar vinculada ao Regime de Recuperação
Fiscal. Mas agora os municípios de Rio
Bonito, Araruama, Cachoeiras de Macacu e Casimiro de Abreu, que foram beneficiados pela mudança, poderão requerer os benefícios exclusivamente da Lei
6979/2015, que reduziu a base de cálculo
da alíquota do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e
Prestação de Serviços (ICMS) para 2%,
contribuindo para a instalação de empresas e expansão de polos industriais.

Condomínio Estruturado – O
município de Rio Bonito já oferece
vários incentivos para a instalação de
empresas no Condomínio Industrial.
Além de redução no Imposto Sobre
Serviços (ISS) e isenção no IPTU, a
cidade também oferece, por 30 anos,
a cessão de área para a instalação de
indústrias não-poluentes, comerciais,
de serviços e institucionais na cidade. O Parque Industrial e de Serviços do município é constituído por
uma área situada na BR 101, Km 49,
em Rio dos Índios, delimitando uma
área total de 378 mil e 900 metros
quadrados. A concessão pode ser
prorrogada por igual período, desde
que comprovado a continuidade de
sua finalidade.
“Já temos várias empresas funcionando no local. Agora, com a
inclusão do município nessa Lei de
Incentivo Fiscal do Estado, será
fundamental para atrairmos novos
empreendimentos, além de criarmos
novas áreas industriais na cidade”,
explica o prefeito que estuda a possibilidade de criar um Condomínio
Industrial em Boa Esperança, no Segundo Distrito, para avançar no desenvolvimento daquela região, que
fica às margens da Via Lagos.

Tielen Rangel teve que recorrer a um proﬁssional para recuperar a conta

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Influenciadores e pessoas que
usam suas contas do Instagram
para fins comerciais devem tomar muito cuidado, pois o número de pessoas vítimas de hackers
que roubam suas contas aumentou. Nesta semana, a influenciadora de Rio Bonito, Tielen Rangel foi uma dessas vítimas.
Ela conta que passou por momentos de tensão, pois apesar de
ter feito a autenticação em dois
fatores na conta da sua empresa,
a Use Tielen, mesmo assim, os
bandidos conseguiram invadir
o perfil da empresa através do
Pin do chip do seu celular – uma
chave de segurança que possibilita a autenticação de usuários e
protege suas informações com

uma senha. Eles trocaram todos os dados da conta, inclusive aqueles para recuperação do
perfil.
Ela só conseguiu recuperar
o controle do perfil após quatro
dias com a ajuda de um profissional.
“Hoje é recomendado ter a
autenticação de dois fatores, mas
feito por um aplicativo, e mesmo
assim também não é 100% de
garantia, mas facilita a vida na
hora de tentar resgatar. Infelizmente algumas operadoras estão
deixando escapar informações.
É importante alterar o Pin, por
que as operadoras te dão o Pin,
mas é o mesmo pra todo mundo,
eles não informam que você tem
que entrar e alterar para botar
o número que você quer”, alerta
Tielen.
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Câmara Municipal de Tanguá
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 1021 DE 30/01/2022
PROCESSO: 010/2022
ONDE SE LÊ:
CEDAE ÁGUAS DO RIO
LEIA-SE:
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.

jurídica para prestação de Serviços de Implantação, Treinamento,
locação e manutenção mensal de software de gerenciamento eletrônico de documentos para a Câmara de Vereadores de Tanguá.
VALOR GLOBAL: R$ 132.500,00 (cento e trinta e dois mil e
quinhentos reais).
FAVORECIDO: DB NOVA TECNOLOGIA LTDA. EPP
TANGUÁ-RJ,29/03/2022
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 028/2022
LEI Nº 1363 DE 22 DE MARÇO DE 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: CONECT PROVEDOR DE INTERNET LTDA.
VALOR GLOBAL: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).
OBJETO: Serviços de acesso a internet para a Câmara, com
o mínimo de 500MB para Upload e Download.
TANGUÁ-RJ, 23/02/2022
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Nº 001 AO CONTRATO 003/2021
PROCESSO: 023/2021 VOL.03
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ E ANDREA VELASCO SILVA 03906631745
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS APARELHOS
DE AR CONDICIONADO E NAS CORTINAS DE AR.
PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (DOZE) meses, com início
em 15/03/2022.
VALOR ESTIMADO: R$ 65.496,00 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e seis reais).
TANGUÁ-RJ,15/03/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 035/2022
HOMOLOGO a Inexigibilidade de Licitação, conforme o Art. 25,
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
FAVORECIDO: CORREIOS
VALOR: R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) SELOS DE 1º
PORTE NACIONAL.
TANGUÁ-RJ,18/03/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 036/2022
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: ALFA SOM – COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI. ME.
VALOR GLOBAL: R$ 1.798,00 (mil setecentos e noventa e oito
reais).
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E SERVIÇOS DE CONSERTO E AJUSTES DE SOM.
TANGUÁ-RJ,
15/03/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 014/2022
HOMOLOGO o Resultado da Licitação na Modalidade CONVITE Nº 002/2022, do Tipo Menor Preço Global, com base no art.23,
inciso II, alínea “a”, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c
Decreto nº 9.412 de 18/06/2018, para a Contratação de pessoa

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ, promulga, nos termos do § 7º do artigo 76 da Lei Orgânica do Município de Tanguá, a seguinte Lei:
Institui o Programa “Abrace uma Escola” no âmbito do Município de Tanguá, e dá outras providências.
Art. 1º - Fica instituído o Programa “Abrace uma Escola” no
Município de Tanguá, com o objetivo de incentivar pessoas jurídicas a contribuírem para a melhoria da qualidade do ensino na rede
pública municipal.
Parágrafo único – A participação das pessoas jurídicas no Programa dar-se-á sob a forma de doações de recursos materiais,
de realização de obras de manutenção, conservação, reforma e
ampliação dos prédios escolares ou de outras ações benéficas ao
ensino municipal.
Art. 2º - As pessoas jurídicas cooperantes poderão divulgar,
com fins promocionais e publicitários, as ações praticadas em benefício da escola adotada.
Art. 3º - A cooperação não implicará em ônus de nenhuma natureza para o poder público, nem concederá quaisquer prerrogativas aos cooperantes além daquelas previstas no art. 2º desta Lei.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Tanguá, 23 de fevereiro de 2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 010/2022
A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
EXONERAR MAXWUELL VELASCO, do cargo de provimento
em comissão de ASSISTENTE LEGISLATIVO I da Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, símbolo CC3, sob a matrícula
nº 1132 criado pela LEI COMPLEMENTAR nº524/06, a contar de
28 de fevereiro de 2022.
Publique-se, afixe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 07 de março de 2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 011/2022
A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
NOMEAR JOSE CLEODON GUEDES PEREIRA, para exercer
o cargo de provimento em comissão de ASSISTENTE LEGISLATIVO I da Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, símbolo
CC3, sob a matrícula nº 1137 criado pela LEI COMPLEMENTAR
nº524/06, a contar de 01 de março de 2022.
Publique-se, afixe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 07 de março de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 008/22, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

RESOLUÇÃO Nº 1590 DE 24 de Março de 2022

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar a funcionária MARILZA ALVES QUINTANILHA, ocupante do cargo de Diretor Geral, matriculada sob nº.
1072, para atuar como Fiscal de Contratos Administrativos, celebrados pela Câmara Municipal de Tanguá, com a atribuição de
acompanhar e fiscalizar a correta exação do objeto aos termos
contratuais.
Art. 2º - Fica o fiscal 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 fiscal deverão ser solicitadas ao Gestor em tempo hábil para a adoção das medidas saneadoras.
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e publique.

A Câmara Municipal de Tanguá, por seus representantes legais
delibera e eu promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO:
A MESA DIRETORA DA CÂMARARA MUNICIPAL DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições legais, apresenta o presente
PROJETO DE RESOLUÇÃO:
A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICÍPAL DE TANGUÁ, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais, conferidas pelo art. 64, IV da Lei Orgânica do Município de
Tanguá, promulgada em 15 de novembro de 1997, faz saber que o
Plenário aprovou e fica promulgada a seguinte RESOLUÇÃO:
Art.1o – O artigo 36 do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Tanguá – Resolução 614 de 02 de Julho de 2008, passa a ter a
seguinte redação:
“ Art. 36 – As Comissões Permanentes são”:
I – Constituição e Justiça;
II – Finanças e Orçamentos;
III – Obras e Serviços Públicos;
IV – Saúde;
V – Meio Ambiente e Agricultura;
VI – Educação e Cultura;
VII – Turismo, Esporte e Lazer;
VIII – Transportes;
IX – Ética
X – Direitos do Consumidor, Defesa da Cidadania e Segurança;
XI - Promoção dos Direitos das Pessoas com deficiência/Direitos dos Idosos e Direitos das Mulheres e Combate
a Violência Doméstica.
Art. 2o - A presente Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
TANGUÁ, EM 24 de Março de 2022

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 MUNICIPIO 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, afixe-se, registre-se e cumpra-se.

ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

Tiers Rangel
(21) 97252- 5092
Lívia Louzada
(21) 97252- 5092
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Associação do Ministério Público e
Lona na Lua oferecem oﬁcinas de
arte a 100 jovens de Tanguá
O Lona na Lua
já atende
centenas
de crianças
e jovens,
em Tanguá.
Dirigentes
da Amperj e
Zeca Novais,
assinaram a parceria

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

A Associação do Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro (Amperj) e o Lona
na Lua fecharam mais uma
vez uma parceria. Depois do
sucesso do projeto “Eu no
Mundo”, transmitido por um
canal de televisão, que aconteceu entre 2018 e 2020, chegou
a vez do ‘ Lona na Lua e Amperj: Cidadania e Arte’.
A iniciativa está proporcionando oficinas de teatro,
circo, música e dança para 100
crianças e jovens de Tanguá, e
ao final de 10 meses de aulas,
os alunos farão a ‘Sessão Amperj’, como será denominada
a série de apresentações que
acontecerão para toda a comunidade.
Para patrocinar as aulas, a
Amperj fez uma campanha de
arrecadação entre os associados. A meta, de acordo com a
instituição, é de R$ 36 mil, e
até agora 70% desse valor foi
arrecadado.
“Esse projeto atual, ‘Cidadania e Arte’, é uma maneira
da Amperj também colaborar com essa entidade que
desempenha esse papel tão
importante, motivando seus
associados a contribuírem financeiramente para o projeto.
(...) Temos tido uma adesão

FOTOS: DIVULGAÇÃO

bem grande dos associados
com muitas contribuições para
o sucesso desse projeto”, disse o presidente da instituição,
Claudio Henrique Viana.
Segundo Cláudio Viana, a
associação está motivada para
mais uma parceria que contribuirá novamente para a sociedade.
“A Amperj é uma associação que deve estar inserida na
sociedade, ela é uma organização da sociedade civil. Com
isso, ela precisa e deve também
participar do que está acontecendo, ser solidária com as
pessoas, proporcionar ajuda,

colaboração para que as pessoas possam ter acesso, nesse
caso crianças, terem acesso a
uma atividade que além de dar
uma viabilidade inclusive profissional, ela é uma atividade
que forma as crianças também,
instrui, sem falar que cria uma
ocupação muito saudável pra
todas elas. Por tudo isso, a Amperj se sente muito motivada e
muito feliz por essa parceria e
por poder estar contribuindo
com esse projeto”.
Para o fundador e diretor
do Lona na Lua, Zeca Novais,
a parceria com a Associação
do Ministério Público é uma

honra.
“Receber este reconhecimento por parte do MPRJ é
uma honra para nossa instituição. Atuamos em Rio Bonito e Tanguá, cidades interioranas que não estão nos
grandes centros. Quando nossas crianças e jovens são abraçados dessa forma, é sinal de
que estamos no caminho certo, de que tudo que foi plantado lá atrás, nos momentos
mais difíceis e com muita resiliência, está gerando frutos.
Sou grato por encontrar uma
diretoria sensível às causas
sociais”, disse Zeca.

Abertas as inscrições para os cursos de
operadores de motosserra e roçadeira
A Secretaria de Agricultura, Trabalho e
Desenvolvimento Econômico abriu as inscrições para três cursos em parceria com o Sindicato Rural e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), com o objetivo de
qualificar a mão de obra local para atuar em
propriedades rurais. Estão sendo oferecidos
os Cursos de Operação e Manutenção de Motosserra, Operação e Manutenção de Roçadeiras Manuais e o de Cultivo de Mandioca.
As inscrições podem ser feitas no Sindicato
Rural, localizado na Rua Doutor Francisco de
Souza nº 171, no Centro. Informações podem
ser obtidas pelo telefone (21)995702469.
O curso de Operação e Manutenção de
Motosserra é gratuito e acontece de 11 a 13
abril. Quem participar vai conhecer os diferentes componentes da motosserra e funcionamento adequado da máquina; conhecer a
técnica de afiação e tensionamento da corrente no rendimento; analisar os diferentes
tipos de árvore, suas características e tipos
de madeiras; Operar a motosserra no corte
e abate de árvores (troncos verticais, galhos,
entrançamentos, corte direcional e de derrubada); identificar as zonas de compressão e
tensão da árvore; procedimentos de limpeza,
manutenção e armazenamento da máquina;
conhecer legislação, normas de segurança no
trabalho e meio ambiente e uso do EPI, além
de noções de primeiros socorros e legislação

FOTO: SECOM / RB

Homem foi detido pela PM no bairro da Caixa D̀Água

Policiais do Proeis
prendem homem
acusado de tráﬁco
na Caixa DʼÁgua
No último dia 20, policiais
militares do Proeis, em convênio com a Prefeitura de Rio
Bonito, prenderam um acusado
de tráfico de drogas, no bairro
da Caixa D’Água, na Rua Cortines Laxe. Ele estava com três
tiras grandes de maconha. Segundo os policiais, havia uma

FOTO: DIVULGAÇÃO

Droga apreendida estava sendo levada para Bacaxá, em Saquarema

BPRv de Saquarema
prende casal com
15kg de maconha
prensada
Policiais do posto do Batalhão de Polícia Rodoviária
(BPRv) da Serra do Mato
Grosso, em Saquarema,
prenderam, no último dia
15, um casal que transportava 20 tabletes grandes de
maconha prensada, totalizando 15 kg da droga para

Cursos gratuitos vão oferecer oportunidades de qualiﬁcação para o produtor rural

no trabalho.
Quem optar em fazer o curso de Operação
e Manutenção de Roçadeiras Manuais, que
acontece entre os dias 14 e 16 de abril, vai conhecer os tipos de roçadeiras e a escolha para
diferentes tipos de trabalho; conhecer os
componentes da roçadeira, posicionamento
do motor e regulagem; selecionar o tipo de
lâmina para cada trabalho; afiar e substituir
lâmina; realizar roçada de gramíneas, canteiros, jardins e plantas arbustivas em superfície
plana e inclinada; fazer manutenção e substituir peças defeituosas e desgastadas; limpar
e guardar a roçadeira, além de desenvolver
técnicas de higiene e segurança no trabalho,
utilizando EPI. Segundo a Prefeitura.

O Curso Cultivo Mandioca, que será realizado de 06 a 08 de abril, vai abordar assuntos como armas de utilização da mandioca,
variedades de mandioca, biologia da mandioca, exigência climática e época de plantio,
mudas, reparo das manivas, armazenamento
das ramas, quantidade de ramas para o plantio, Multiplicação rápida, reparo do solo, conservação do solo, adubação, análise do solo
e Correção do solo, deficiências e toxidez de
nutrientes, lantio, consorciação e rotação de
culturas, ratos culturais, ratos no, primeiro
ciclo da lavoura, ratos no segundo ciclo da
lavoura, controle de pragas e doenças, colheita, conservação pós-colheita da mandioca e
custo de produção.

ordem para que os agentes fizessem o policiamento no Parque da Caixa D’Água, mas no
caminho até o local, o acusado
teria sido visto vendendo drogas para dois outros homens.
De acordo com os policiais, já
haviam denúncias de tráfico
praticado pelo homem no local.

Bacaxá, em Saquarema. Segundo os agentes, a droga
estava escondida no porta-malas, por baixo do cilindro de gás do carro. O casal
teria confessado o crime e
dito que a droga vinha da
comunidade Nova Holanda,
no Rio de Janeiro.

BPRv captura
procurado por tráﬁco
internacional de
drogas e armas
No dia seguinte a prisão do casal, os agentes
do mesmo posto conseguiram capturar um motorista com mandado de prisão
expedido por formação de
quadrilha, e tráfico inter-

nacional de drogas e armas restritas do Paraguai.
O Mandado de Prisão é
da 4ª Vara Federal de Foz
do Iguaçu, no Paraná, que
o condenou a 14 anos e 9
meses de prisão.
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REGIÃO
Maricá Esporte Fest atrai milhares de
pessoas às praias da Barra e de Itaipuaçu
A primeira edição do Maricá
Esporte Fest, promovido pela
Prefeitura de Maricá, começou
bem no último fim de semana
de março, levando mais de 2.600
pessoas às arenas montadas nas
praias da Barra e de Itaipuaçu.
Entre as atrações, que seguem
aos sábados e domingos até dia
17/04, diversas oficinas de iniciação esportiva e competições
– vôlei de praia, futevôlei, beach
soccer, altinha, skate, entre outras modalidades – com a participação de atletas. Também houve
muita diversão, como tirolesa,
skate park, arvorismo e o acqua
ball (bola inflável que flutua na
água).
O festival, organizado pelo
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE),
em parceria com a Secretaria
de Esporte e Lazer, faz parte de
uma política pública de fomento à prática esportiva, do lazer
e da inclusão social em Maricá.
O secretário Filipe Bittencourt
ressaltou a importância de um
evento que une saúde e entretenimento gratuito para a população no momento de retomada da
normalidade após dois anos do
início da pandemia da Covid-19.
“O Maricá Esporte Fest simboliza o retorno das atividades
com segurança. A população vem
esperando há muito tempo por
uma oportunidade de curtir um
momento em família e, com esse
evento, podemos proporcionar
lazer a todos, com acessibilidade.
É uma tentativa bem intencionada para nos ajudar a superar os
efeitos deixados pela pandemia
da Covid-19 e voltar a ocupar os
espaços públicos com alegria e
saúde”, reforçou.

Esporte e lazer para todos
O evento é acessível e democrático, com profissionais capacitados
para receberem também pessoas
com deficiência física e/ou dificuldade de mobilidade, desde a abordagem até a participação nas atividades. Para Angela Oliveira, que
foi à arena de Itaipuaçu com os dois
filhos, o Maricá Esporte Fest está
funcionando como uma ferramenta
de lazer e inclusão social.
“Moro no Barroco e fiquei sabendo do evento pelas redes sociais. Trouxe o Léo e a Marina para
aproveitarem as atividades gratuitas, oportunidade que raramente
eles têm. O Léo possui um tipo de
deficiência física que dificulta a locomoção e ter mecanismos que
garantem o deslocamento dele e
um espaço específico ajuda muito.
Obrigada, Maricá Esporte Fest!”,
comemorou a mãe.
Medalhistas olímpicos elogiam estrutura montada para o
evento
Na manhã do domingo, oito duplas femininas disputaram um torneio de vôlei de praia na Barra. Depois, foi a vez ex-jogador de vôlei
Giovane Gávio, bicampeão olímpico (Barcelona-1992 e Atenas-2004)
e hoje técnico da seleção brasileira
sub-21, que ensinou jovens em uma
oficina de vôlei de praia – assim
como em Itaipuaçu, no dia 26.
“Tenho que enaltecer esse projeto maravilhoso promovido em
Maricá! Durante o período pandêmico, ficamos carentes de atividades físicas e oportunidades de nos
divertirmos. Por isso, com essa
troca de experiências plantamos
sementes, oferecendo a experimen-

FOTOS: TIERS RANGEL

Cerca de 2.600
pessoas participaram
das atividades
realizadas nas
arenas montadas
nas praias da
Barra e de Itaipuaçu

tação da prática esportiva em vista de
formar futuros atletas”, destacou Giovane.
Campeão paralímpico de natação,
Clodoaldo Silva também prestigiou
o evento e se impressionou com a estrutura, que garantiu acessibilidade às
Pessoas com Deficiência (PcD). “Esse
evento é de suma importância para a
cidade, principalmente porque foi pensado e idealizado para alcançar a todos,
sem discriminação. Curti bastante as
atividades e espero que outras iniciativas sigam esse exemplo, encarando a
acessibilidade como valor central. Esse
tipo de ação muda realidades”, pontuou.
População participou em massa
e atestou experiência
Um dos trinta participantes da oficina foi Bernardo Assumpção, de 12
anos, que ficou feliz em fazer parte da

Detran Itinerante volta a
Rio Bonito pela terceira vez e
regulariza cerca de 30 veículos
FOTO: IGOR GASPAR

atividade. “Foi ótimo! Vou levar isso
como uma grande experiência de vida.
Aprendi com o Giovane várias técnicas
que eu não sabia, como saques e formas
de defesa e quero praticar com meus
amigos”, disse.
Na Praia de Itaipuaçu, Bruno Velasco, integrante da dupla campeã do
torneio de vôlei masculino, disputado
por oito duplas, reforçou a importância do evento e o poder da iniciativa
esportiva para a juventude. “Jogo vôlei
há anos, mas só comecei a praticar na
areia durante a pandemia, então ser vitorioso é muito simbólico. Esse evento
é ótimo e fundamental para despertar
nos jovens o interesse na prática esportiva, criando uma nova geração com
saúde e qualidade de vida”, garantiu.
Uma das participantes do torneio
feminino de vôlei na arena em Itaipuaçu foi Thelma Ribeiro, de 54 anos,
que mora em Maricá há pouco mais de

um ano e aproveitou a oportunidade para
praticar seu esporte favorito. “Esse evento
é maravilhoso e tivemos um apoio incrível, algo raro de termos em outros locais,
principalmente com toda essa estrutura.
Já pratico vôlei há 10 anos e quando vi a
oportunidade de participar desse torneio,
fui logo me inscrever. Fiquei muito feliz
em poder jogar hoje”, contou.
A moradora de Guaratiba, Veronica
de Souza, de 47 anos, levou a família para
aproveitar os equipamentos de lazer e esportes radicais. “Ficamos dois anos sem
eventos e esse é um marco para a cidade. Estamos evoluindo com a vacinação e
esse lindo festival é a prova disso. Dessa
forma, podemos nos divertir com a família, aproveitar o fim de semana e o melhor: tudo gratuitamente”, acrescentou.
Festival continua no próximo fim
de semana
O cantor e ator Thiago Martins encerrou a programação de domingo na
orla de Itaipuacu, movimentando centenas de pessoas com o projeto “Quintal do TG”, que celebra a cultura do
samba, o pagode e artistas de referência
dos gêneros. “Agradeço pelo convite e a
oportunidade de poder me apresentar
em Maricá. Feliz em, após um período
difícil da pandemia, me apresentar numa
praia cheia de pessoas, ainda mais dentro
de um projeto gratuito, que traz música,
diversão e cultura à população”, disse o
artista.
Neste final de semana (02 e 03/04),
a programação do Maricá Esporte Fest
continua, com foco na altinha, esporte
do verão reconhecido como patrimônio
imaterial do Rio de Janeiro. Na Barra e
em Itaipuaçu, a população poderá participar de torneios, encontro entre esportistas, além de curtir mais apresentações
musicais e atividades de esporte, aventura e lazer.

Skatista de Niterói é
campeã da Liga Pro
Skate, em Portugal
FOTO: DIVULGAÇÃO

Proprietários
de veículos
foram beneﬁciados
pela terceira
vez com
os serviços
do Detran
Itinerante

Virgínia Águas, ao centro, comemorou as conquistas em Portugal

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Pelo terceiro mês, Rio Bonito recebeu o programa Detran
Itinerante no último dia 24.
Cerca de 30 veículos foram recebidos pelos profissionais do
órgão para realizarem diversos
serviços, como transferência de
propriedade, de jurisdição, de
município, alteração de características, inclusão de GNV, licenciamento anual, entre outros.
Como aconteceu nas outras ocasiões em que o programa esteve na cidade, o posto itinerante
foi montado nas dependências
do Departamento Geral de
Trânsito de Rio Bonito (DEGETRAN), localizado na Rua
Desembargador Admário Alves

de Mendonça, no Centro, onde
funcionava o antigo DNER.
A vinda do programa do
Detran RJ a Rio Bonito tem o
apoio da Prefeitura da cidade,
que disponibiliza o local e guardas municipais para ajudar na
organização dos serviços que
são realizados.
Presente na ocasião representando o presidente do Detran RJ, Adolfo Konder, o assessor Paulo Cunha falou com
a reportagem da Folha sobre o
programa. “Essa é uma recomendação do presidente Adolfo
Konder, para que a gente leve os
serviços a todos os municípios
do estado do Rio de Janeiro. Estamos vindo todo mês aqui. Rio
Bonito está com bastante prestígio com o presidente (Konder)

e com o nosso governador Cláudio Castro”, disse Paulo Cunha.
Para o secretário de Segurança e Ordem Pública de Rio Bonito, Rogério Góes, a vinda do
programa a Rio Bonito oferece
a oportunidade aos condutores,
de regularizarem seus veículos.
“De acordo com as vistorias
que a gente tem feito na cidade,
notou-se que existe uma certa
deficiência na renovação e nas
vistorias dos veículos, então,
com o apoio do nosso presidente
(do Detran RJ) Adolfo Konder,
do Paulo Cunha, e do nosso governador Cláudio Castro, estamos recebendo esses serviços
muito importantes para os motoristas e motociclistas da cidade se regularizarem”, explicou
Góes.

Com a posição número 10 do
ranking mundial de Street, a skatista brasileira Virginia Fortes Águas,
conquistou no último dia 25, o primeiro lugar de Street e também de
Park, na Liga Pro Skate, em Porto,
Portugal. Foi a primeira vez que a
skatista de Niterói conseguiu uma
“dobradinha”.
“Eu fiquei feliz demais, porque o
clima do campeonato estava muito
maneiro e foi uma competição muito legal, com astral lá em cima. No
Park eu estava mais tranquila, porque como não é a minha categoria,
eu entrei sem pressão e consegui
acertar minhas voltas. Eu adoro
também andar de park. Quando era
menor, eu treinava muito em Bolw,
lá em Niterói, então fez parte da
minha base no skate. Mas nunca esperava conseguir o primeiro lugar,
então fiquei muito feliz”.
Mas, se o clima foi tranquilo no
Park, no Street, Virgínia, de 16 anos,

carregava o peso de ser a atual campeã europeia, e a favorita no torneio.
“Eu queria muito acertar a minha linha. Fiquei nervosa antes da
primeira volta, mas consegui acertar tudo que eu tinha planejado na
minha cabeça, e fiquei mais tranquila depois. Na segunda volta eu
tentei melhorar ainda mais a nota,
mas acabei errando a última manobra. Mas, apesar disso, foi uma boa
nota também o que me deu confiança para as manobras. Acertei o
Feeble e o Backside Fifty no corrimão grande e garanti o título. Foi
bom demais, já me sinto em casa
aqui em Portugal e vou levar essa
experiência para todos os campeonatos”.
Virgínia ainda disputará o desafio de Rua, em abril, um road trip
que com percurso de São Paulo a
Brasília, e depois volta as atenções
para o campeonato Sul-Americano,
na Argentina.
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CIDADES
Associação Nacional da Advocacia Criminal empossa
seus representantes na 35ª Subseção da OAB/RB
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Em uma noite de homenagens
e valorização da advocacia, no último dia 30 (quinta-feira), foi dado
o pontapé para uma iniciativa
inédita, a formação da Associação
Nacional da Advocacia Criminal
(ANACRIM) da 35ª Subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) – Rio Bonito, Silva Jardim
e Tanguá. A solenidade, que aconteceu na sede do órgão, no Centro
de Rio Bonito, ainda contou com a
apresentação dos integrantes das
comissões da subseção, e também
com o lançamento da Medalha
Iacy Rodrigues Mello.
No lançamento da medalha,
que leva o nome da advogada
Iacy Rodrigues Mello, falecida em
2015, a presidente da 35ª Subseção, Karen Figueiredo, explicou
que a honraria será concedida
sempre no mês de março, em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher, para todas as advogadas que se destacarem na profissão.
“(Será concedida à) Todas as
advogadas que se destacarem em
seus campos de atuação, àquelas
que colaborarem com o desenvolvimento social e cultural desta
subseção, às que se destacarem
à frente das nossas comissões e
exercerem papel de destaque na
sociedade civil organizada e acadêmica”.
ANACRIM
O ponto alto da noite foi a
posse dos três integrantes da
Associação Nacional da Advoca-

cia Criminal (ANACRIM) da 35ª
Subseção. São eles: Cátia Silveira
Faria Lemos, coordenadora de
Rio Bonito; André Luiz Soares,
coordenador de Tanguá; e Wesley
Santos da Silva, coordenador de
Silva Jardim.
À reportagem da Folha, o presidente nacional da ANACRIM,
James Walker, que prestigiou o
evento e deu posse a coordenadora de Rio Bonito, falou sobre a
importância que esses coordenadores terão no trabalho da advocacia criminal nos três municípios.
“ANACRIM vem pra cá (Rio
Bonito, Silva Jardim e Tanguá),
com o firme propósito de valorizar a advocacia criminal da região.
Essa parceria é fundamental para
aqueles homens e mulheres advogados e advogadas criminalistas
que atuam na região, poderem se
sentir mais acolhidos e protegidos, seja pela OAB, pela ACRIM,
ou pelas duas instituições que agora andam juntas, de mãos dadas. E
o cidadão sai beneficiado com isso,
porque o advogado criminalista
não defende o crime, nem o criminoso, ele defende a pessoa que está
sendo acusada de alguma coisa. E
é fundamental que essa defesa seja
exercida com tranquilidade, com
serenidade, mas por um profissional qualificado”, disse Walker.
Na visão da presidente Karen,
essa parceria que foi formalizada
entre as duas instituições, como
mencionou o presidente James, vai
agregar e valorizar os advogados
criminalistas da região. “Acredito
que essa seja uma valorização ímpar para todos os profissionais da
advocacia criminal, e que além de
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Advogados foram empossados pela ANACRIM em solenidada na OAB de Rio Bonito

já poderem contar com a Ordem,
agora também vão poder contar
com a ANACRIM. Tenho certeza
que essa oportunidade vai agregar
muito no dia a dia deles”, analisou.
Comissões
Todos os presidentes, vices,
membros e colaboradores das 21
comissões da 35ª Subseção foram
empossados em janeiro, mas na
solenidade do último dia 30, os
integrantes receberam os cumprimentos das autoridades da Ordem.
São eles: Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas - Érico
Verissimo Moraes Hyppólito, Rafael Fróes Rodrigues, César Gomes
de Sá e Karen da Silva Figueiredo.
Comissão Especial da Justiça
Federal e Direito Previdenciário
- Vanessa de Sá Pereira Medeiros,
Rafael José Pereira Paz, Bianca Silva da Rocha Conceição, Wagner
Dos Santos Neves, Luzia Doroteia
Freitas de Amorim, e Natália Carvalho Félix.

Itaboraí FC garante ida
à ﬁnal inédita da Liga
Estadual Sub-17
Luta, disposição e superação. Essas
três palavras podem definir a trajetória
do Itaboraí FC que garantiu a ida à final
inédita da fase estadual de Ligas Sub17, após vencer a Seleção de Campos.
Na decisão da competição estadual, o
clube itaboraiense enfrentará a seleção
de Guapimirim em duas partidas com a
primeira delas, no neste sábado (02/04),

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR CODE
ao lado e acompanhe nossa
rede social com
notícias diarias!

às 15h, no Estádio Municipal Alziro de
Almeida, no Centro. O segundo confronto acontecerá no próximo dia 9 de
abril, no estádio do Atlético Clube Modelo, em Guapimirim.
O Itaboraí FC garantiu a presença
na grande final após vencer nos pênaltis,
por 4×2, depois de terminar com empate sem gols no tempo regulamentar,

no último dia 26, no Estádio Municipal
Alziro de Almeida, o Alzirão, no Centro.
A primeira partida da semifinal disputada
em Campos também terminou sem gols.
Diretor técnico da equipe itaboraiense,
Ruan Abadias, parabenizou os jogadores
pela entrega nos últimos resultados e demonstrou entusiasmo pela grande final
da competição estadual. Para Abadias, o
grupo vem demonstrando entrosamento
nos últimos jogos, o que tem favorecido a
equipe nas partidas eliminatórias.
“A expectativa é muito boa para a
grande final e temos total confiança nos
nossos atletas, que vêm crescendo jogo
após jogo e conseguindo resultados inéditos. Eles estão representando a nossa cidade de forma brilhante. Temos um trabalho
árduo durante a semana para ajustar os

SAIU NA FOLHA!!

meida, Luzia Doroteia Freitas de
Amorim, e Jussara Kamily Alvarenga Silvano.
OAB Mulher – Paula Anselmo
de Carvalho, Fabia Oliveira Franco de Almeida, Laura Alves dos
Santos, Ingrid da Conceição Belgues, Janaina Suelen da Silva Costa
Monteiro.
Comissão dos Direitos das
Pessoas com Deficiência - Ludmila Veiga Faria Franco, Vivian de
Carvalho Marques, e Sâmia Melo
Salgado.
Comissão de Assuntos Municipais – Dhyego Henrique Domingos de Amorim, Ramon Coutinho
Pinto, Bruno Alves da Silva Barros,
José Antônio Piton, e Wesley Santos da Silva.
Comissão Direito Digital –
Mariana Silva Siqueira, Lucas Ponce de Leon Tavares de Almeida,
Thamires Peixoto Amado da Silva,
Sávio Augusto de Melo Fróes, e
Vívian Alves Borel Pinto.
Comissão Direito Bancário -

últimos detalhes e chegar bem preparados
para a primeira partida, que será fundamental no confronto, já que contaremos
com o apoio de toda a nossa torcida”, disse
o diretor técnico.
A campanha do Itaboraí FC na Liga
Estadual Sub-17 começou em duelo contra o Cambuci. Já nas semifinais, o time
enfrentou a seleção de Campos e empatou
sem gols no primeiro jogo disputado no
interior do Estado do Rio. Já na partida
de volta, o time de Itaboraí contou com
grande participação do goleiro Wanderson, que salvou a equipe no tempo regulamentar com grandes defesas e coroou a
grande atuação com a defesa de um pênalti
decisivo.
“Nós estamos muito confiantes para
essa decisão. Os últimos jogos demons-

Entre outras autoridades, estavam presentes na solenidade, o
secretário geral da ANACRIM nacional, Ralph Andrade; o presidente estadual da ANACRIM, Flávio
Fernandes; a presidente e o vice da
ANACRIM São Gonçalo, Niterói
e Região Metropolitana, Andréa
Pezaroli e Bernardo Lugão, respectivamente; o secretário geral
da Seccional RJ, Álvaro Quintão;
conselheiras da Seccional RJ, Ana
Borba, Valéria Pinheiro e Mariana
Rodrigues, - também procuradora
da Comissão de Direitos Humanos
do órgão - presidente do Sindicato
dos Advogados do Estado RJ (SAERJ), Claudio Goulart; acompanhado de suas diretoras e conselheiras,
e o prefeito de Rio Bonito, Leandro
Peixe.

traram um crescimento enorme da nossa
equipe, que vem sendo bastante aguerrida e compacta. A última partida foi bem
equilibrada e contamos com uma grande
atuação do nosso goleiro Wanderson, que
fez defesas importantes no tempo normal e nos salvou com a defesa de pênalti.
O grupo é bem unido e contamos com a
presença da nossa torcida para conquistar
o resultado no primeiro jogo e coroar a
campanha com o título em Guapimirim”,
concluiu Ruan.
O Estádio Municipal Alziro de Almeida fica localizado na Rua Doutor Mesquita, no Centro. A entrada é gratuita e os
portões abrem às 14h. Quem puder, pode
colaborar com 1kg de alimento não perecível, que será destinado para instituições
do município.

Fale conosco, envie sua mensagem
para a redação através do nosso
whatsApp (21) 9 7252-5092.
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Violência X Piada
Na boca do povo
A última edição da premiação do Oscar foi assunto nos principais veículos
de comunicação do mundo,
mas não pelos vencedores,
e sim pelo tapa dado pelo
ator e cantor Will Smith,

Amante proﬁssional
A notícia de um morador
de rua que apanhou de um
personal trainer depois de
ser flagrado tendo relações
sexuais com sua esposa, deu
o que falar nas últimas semanas. Mas o que fez suces-

Comissão OAB Vai à Escola –
Luciana Brito Bartony Frutuoso
de Abreu, Bianca Silva da Rocha
Conceição, Rafaella Araujo Lessa Chapim, Cristina Silva Correa
Lima, Patrícia Nunes de Paula, e
Rosana Cruz Silveira Vieira.
Comissão de Direito do Trânsito - Alédio Penco Espíndola, Romero Valentim dos Santos Filho,
Henry Willians Moraes Rodrigues, e Fernando Jorge Fonseca
Peroba.
Comissão de Segurança Pública – Romero Valentim dos Santos
Filho, Alédio Penco Espíndola e
Ingrid da Conceição Belgues.
Comissão da Justiça do Trabalho - Kely Betânia Abrão Borges e
Borges, Rosana Cruz Silveira Vieira, Bruno Alves da Silva Barros,
Douglas da Costa Cordeiro, e Edimilson Biral.
Comissão OAB Jovem - Paula Anselmo de Carvalho, Laryssa
Monnerat Damasco Marins, Lucas Ponce de Leon Tavares de Al-

Igor Moraes Rolim Candido, Luiz
Antonio Mello Vieira, e Camille
Torres de Oliveira Costa.
Comissão de Mediação de Conflitos - Marcelo Almeida Carvalho,
Mariana Silva Siqueira, Nayara Machado Oliveira Coelho, e Laura Alves dos Santos.
Comissão de Direito Imobiliário – Ademir Peixoto, Livia Labre, e
Luis Diego Rangel.
Comissão de Ética - César Gomes De Sá, Cristina Silva Corrêa
Lima, e Rosana Cruz Silveira Vieira.
Comissão Direito Eleitoral Plesmy dos Santos Soares, Edimilson Biral, Romero Valentim dos
Santos Filhos, Belchior Dos Santos
Batista, e Jose Antonio Tavares de
Almeida.
Comissão de Estágio e Ensino
Jurídico - Rafael Fróes Rodrigues e
Nayara Machado Oliveira

so mesmo nas redes, foram
os detalhes do ato que o homem contou em entrevistas
que concedeu. Em uma das
frases, ele dispara, “Era uma
mão no volante e outra no
carinho”.

no comediante Chris Rock.
O tapa foi motivado por
uma piada feita por Rock
sobre o penteado da esposa
de Will, Jada, que está careca devido a uma doença
que a acomete.

O youtuber, ex-policial
militar, e vereador do Rio
de Janeiro, Gabriel Monteiro, foi notícia nos principais
veículos de notícias do Rio
na última semana. Depois
de ter alguns vídeos de seu
canal divulgados sem edição, ele foi acusado de as-

sédio sexual, assédio moral,
agressões por ex-funcionários e ainda por estupro de
a uma mulher. Ele é alvo
ainda de oito denúncias no
Conselho de Ética da Câmara, que deve se reunir para
decidir o futuro do parlamentar.

Prevenção de uma
tragédia
Um jovem de 20 anos foi
preso no último dia 29, no
Distrito Federal, por policiais da Delegacia Especial
de Repressão aos Crimes
Cibernéticos (DRCC). Em
depoimento, o suspeito
confessou que planejava

cometer massacres em escolas e eventos da capital.
Segundo o documento, ele
detalhou atos de grave violência e confessou participar de grupos com ideais
nazifascistas e antidemocráticos.
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ESPORTE E LAZER
Prefeitura de Maricá inaugura orla
do Marine, em São J. do Imbassaí
A Prefeitura de Maricá inaugurou na terça-feira (29/03) a
maior área de lazer e convivência
do município, a orla do Marine,
em São José do Imbassaí. Com
área total de aproximadamente 100 mil metros quadrados às
margens do sistema lagunar, o
espaço passou por obras de revitalização, assim como as orlas de
Araçatiba, Guaratiba, Amendoeiras, Zé Garoto e João Português.
O prefeito Fabiano Horta destacou que a nova orla foi entregue
à população com objetivo de desenvolvimento local e a unificação
do povo maricaense.
“Essa obra significa inclusão do espaço de convivência, do
desencadeamento de atividades
produtivas e econômicas aqui no
entorno e inclusão de aparelhos
para os pescadores. Ter a população aqui mostra o sentimento
de pertencimento, onde os moradores vieram se apossar daquilo
que é seu. Aqui terá agregação
comunitária, seja no encontro
esportivo, na horta comunitária,
nos brinquedos para a garotada
ou nos aparelhos de musculação.
É esse sentido de cidade, de lugar em comum, que nos move a
seguir construindo no entorno
do nosso belo sistema lagunar”,
ressaltou.
O espaço revitalizado ganhou
iluminação, pavimentação, paisagismo, quadras poliesportivas

de areia, campo de futebol, aparelhos de academia, pump track
(tipo de pista que possui percurso
com lombadas, que possibilitam a
aceleração da bicicleta sem o uso
dos pedais), skate parque, além de
horta comunitária, pomar, aviário,
parquinho, deck e estacionamento.
O paisagismo da orla ganhou
480 espécies nativas e 97 palmeiras. Foram construídos dois decks
de madeira, sendo um para pescadores e outro para contemplação
da paisagem, que inclui a região
do Centro e da Barra de Maricá,
além do letreiro “Eu Amo Maricá”. Uma placa com o roteiro de
Orlas de Maricá foi instalada no
local.
“A orla do Marine é a maior
em extensão geográfica, onde foram implantados equipamentos
como pergolados, quiosques, campo de areia, todos voltados para
que a população possa usufruir e
também aproveitar a contemplação da lagoa, que é um local lindo”, disse Renato Machado, presidente da autarquia de Serviços
de Obras de Maricá (Somar).
Instalações com acessibilidade
Todas as instalações respeitam as normas de acessibilidade.
As intervenções incluem a urbanização das ruas do entorno, com
colocação de peças de meio-fio e
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Silva Jardim
recebe a Copa
União de Futebol
de Base
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Nova área de lazer tem cerca de 100 mil metros quadrados

asfaltamento.
Além da praça, o canal que desemboca na orla do Marine também recebeu intervenções, como
limpeza, manilhamento e uma
ponte nova, interligando os dois
lados que hoje são separados.
Moradores comemoram o
novo espaço de lazer
Moradora de São José do Imbassaí há 10 anos, Claudia Regina
Silva, diz que ficou impressionada
com o tamanho do local.
“Essa orla é muito importante para nós moradores. O espaço
é enorme e me chamou muita

atenção. Será o centro de vivência
de todos os moradores da região.
O espaço é enorme e me chamou
muita atenção”, comentou.
A família da Roberta Kelly, 37
anos, acompanhou de perto a evolução da obra.
“Moramos bem pertinho e antes só tinha mato, não tinha nada e
hoje vemos esse espaço totalmente
revitalizado. Ficamos ansiosos por
essa inauguração. Vimos cada tijolinho sendo colocado e o avanço
da obra. Agora ganhamos um lindo espaço de lazer para trazer as
crianças e poder aproveitar também”, comemorou.

Nos dias 21 e 22 de abril, a
cidade de Silva Jardim será sede
da Copa União de Futebol de
Base, um evento que promete
reunir cerca de 360 crianças entre 11 e 15 anos de várias cidades da região. A competição, que
é promovida pela empresa MSR
Gestão Esportiva, e tem o apoio
da Prefeitura de Silva Jardim
através da Secretaria Municipal
de Esporte, receberá olheiros de
grandes clubes do Brasil, como
Botafogo, Fluminense, Vasco, e
Atlético Mineiro.
Essa é a segunda vez que a
cidade recebe o evento que reunirá seis equipes divididas em
três categorias, sub 11, 13, e 15.
Silva Jardim receberá times de Rio das Ostras, Macaé,
Campos dos Goytacazes, Cabo
Frio e da própria cidade de Silva Jardim. Para o secretário de
Esporte do município, Rodrigo
Menezes, a intenção é gerar
crescimento e oportunidade
para as crianças.
“Hoje, temos muitos jovens
que tem potencial de sair e cres-

cer profissionalmente no esporte. Trazer eventos como esse
para a cidade, também é uma
oportunidade para afastar essas
crianças de caminhos errados e
motivar o crescimento deles”.
O gestor da MSR, Sandro
Moraes, conta que o evento tem
o objetivo de integrar, socializar,
e promover uma competição sadia entre crianças que gostam e
podem ter um futuro profissional no futebol.
“Organizamos competições
esportivas em várias cidades
da região e mais de 20 meninos
que passaram por esses eventos
já conseguiram entrar em equipes de base de grandes clubes. E
além de dar essa oportunidade
a esses jovens de serem vistos,
com esse evento, a cidade entra
para o cenário de futebol, movimenta o comércio, a economia e
o turismo”, disse Moraes.
O evento premiará as quatro melhores equipes da competição. Apesar de não haver uma
categoria feminina no evento,
segundo Sandro, as meninas
que fizerem parte das equipes,
podem participar do evento.

