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COLUNISTAS
Cantinho do Poeta
C
Por: Evaldo Peclat
Nascimento

O BRASIL PRECISA DE ʻESCOLAS
DE FORMAÇÃO DE PAISʼ
(Eduquemos os Pais Para que Não Seja
Necessário Punir os Filhos)
É louvável a iniciativa do atual governo federal em implantar as escolas
Cívico-Militares no País, assim como de recém-adaptar o Ensino Médio
às expectativas e vocações profissionais dos jovens brasileiros em seus
futuros cursos universitários. Porém, o que mais a Nação precisa neste
momento de queda de princípios e valores comportamentais de adolescentes é um verdadeiro e revolucionário “Regime Educacional de Escolas
de Formação de Pais” (REEFP).
Sim, um sistema paralelo e complementar (em regime presencial e regular) de Ensino (Público e/ou Particular), a ser implantado como Programa Governamental, que prepare a atual geração na faixa etária de procriar
e constituir famílias (18 a 40 anos, por exemplo) para a adequada criação e
educação de seus futuros filhos. Bem como tente readaptar os pais atuais
de acordo com os preceitos desejáveis para a formação de filhos que ainda
vierem a ter. Ou mesmo a fim de que eles possam reorientar melhor os
já adquiridos que estariam nessa faixa de idade ideal para a procriação.
Isto até mesmo porque o Estado Brasileiro não pode tomar à força para
si o direito e a responsabilidade geral pela Educação integral dos jovens a
exemplo do que acontece nos “Kibutz” israelenses.
O atraso e a “crise” do Brasil – todos sabem -- são por falta de “Educação” no estrito significado da palavra como sinônimo de “preparo sóciocomportamental para a vida”, “sentimento de pertencimento/identidade
nacional” e “autoconhecimento”, entre outros. E não simplesmente devido
a deficiências na formação e/ou qualificação escolar e/ou profissional para
o trabalho. Precisamos de um “REEFP” que inclua no seu conteúdo programático “disciplinas” como “Comportamentos Sociais Desejáveis à Boa
Formação da Nação Brasileira”, “Ética”, “Civismo”, “Fraternidade”, “Economia Doméstica”, “Responsabilidade Familiar e Relacionamento Social”,
“Controle de Natalidade”, “Noções de Filosofia”, “Iniciação às Artes e aos
Esportes”, “Foco e Determinação”, “Respeito ao Meio Ambiente”, ”Ciência Moderna”, “História das Religiões”, “Reprodução Humana”, “Primeiros Socorros”, “Antropologia”, “Direitos e Deveres do Cidadão”, “Estudo
Comparativo de Culturas” e “Desenvolvimento Sustentável”, entre muitas
outras, se possível.
E esta “Escola de Formação de Pais” poderia incluir até mesmo aulas
em regime misto entre pais e filhos no intuito de integrá-los e reforçar
ainda mais os laços de afetividade e compromissos entre eles. Além do que
tais ensinamentos também seriam muito úteis ministrados diretamente
aos filhos. Na carga horária, bastariam uma ou duas horas por dia. E não
seria – nem deveria ser – um regime frouxo nem “laisser fair”, mas sim
que cobrasse dos freqüentadores a demonstração de rendimento através
de provas sobre os conteúdos assimilados e comprovação de que estão colocando-os em prtica. Poderia ter até mesmo um sistema de “premiação”
ou “bônus de incentivo” pelas diferentes esferas governamentais àqueles
que demonstrassem estarem “fazendo o dever de casa” corretamente,
como auxílios financeiros através de uma tabela de pontuação.
Ou só teriam direito a receberem as tais “bolsas famílias” os pais que
comprovassem estarem regularmente matriculados e freqüentando essas escolas. E muitos desses futuros alunos poderiam ser sugeridos pelos
atuais “Conselhos Tutelares”, os quais, por sinal, teriam que ser reformulados para acabar com a postura meramente “protecionista” que adotam.
Parafraseando o ditado “Eduquem os jovens e não será preciso punir os
adultos”, devemos na verdade educar os pais para que não seja necessário
punir os jovens.
Isto porque a Educação brasileira sofre principalmente por deficiências de antigas e novas gerações de pais que estão despreparadas – ou
mal preparadas – para a orientação de seus filhos. Os quais deixam – ou
transferem – essa responsabilidade para as escolas achando que a obrigação sobre isto é das mesmas. Esquecem – ou não querem saber – que
“Educação”, na verdade e a princípio, é uma prerrogativa – e dever – dos
pais, ficando para a rede de ensino a responsabilidade de passar aos filhos
deles principalmente os conhecimentos acadêmicos, reforçando, na medida do possível, os princípios e valores positivos já desenvolvidos nos seios
das famílias.
Se o atual governo pretende mesmo mudar o País por meio do resgate
social e valorização da Instituição Familiar, do respeito às Tradições e antigas Instituições Nacionais, da preservação da Propriedade Privada e do
chamado “Amor à Pátria ou Nacionalismo” (vide o slogan “Pátria Amada
Brasil”) precisa com urgência implantar alguma medida que ataque nas
bases as causas da má formação de caráter de brasileiros as quais fatalmente descambam em corrupção política, altíssimos índices de criminalidade, venalidade e no já famoso – e nojento -- “jeitinho brasileiro”.
Será somente mudando e melhorando o comportamento das crianças que nascem a partir de agora, as chamadas gerações “Y” e “Z”, através
da adequada formação dos seus pais, que poderemos ter cidadãos mais
preparados e conscientes a partir de daqui a 20 anos, por exemplo. Mostra
disto é a Educação praticada na Coréia do Sul, por sinal, onde os índices
de desenvolvimento social são bem elevados. Enquanto isto não acontecer,
o Brasil vai continuar literalmente marcando passos como em desfiles festivos de escolas tradicionais ou em instruções de ordem unida em escolas
cívico-militares.
Evaldo Peclat Nascimento é Professor de Ensino Médio
e Universitário, além de Jornalista e Poeta

ATOS LEGAIS
CONCESSÃO DE LICENÇA
M.H.LUCAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA – ME CNPJ/CPF 32.221.020/000189 recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a CERTIDÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL – CA
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Palavras de Avivamento

Da Páscoa até Pentecostes: O caminho da Igreja,
o caminho de cada cristão!
Todos nós, mais ou menos, temos uma noção histórica ou espiritual da Páscoa; mas o que
sabemos sobre o Evento de Pentecostes? Como
pensar a Páscoa da Ressurreição sem o derramamento do Espírito Santo? Que tipo de cristãos seremos se ficarmos no meio do caminho,
à margem de Pentecostes? Quem deseja Pentecostes? Quem se prepara para transformar
um evento histórico-teológico-espiritual em
experiência para a vida cotidiana-prática? Eis o
caminho autêntico, eis o itinerário genuíno de
cada cristão!
Irineu, doutor do Oriente e do Ocidente,
afirma que o Espírito Santo foi enviado a toda
terra (Cf. Adv. Haer. III, 11, 8), a todo gênero humano, pois, desde que desceu sobre Jesus, acostumou-se a habitar no gênero humano.
Por que não nos foi apresentado, desde
cedo, a Pessoa do Espírito Santo? Por que nos
esquecemos tão rapidamente Dele? Por que as
igrejas, quando O invocam, pedem apenas por
curas e sinais? Por que os últimos séculos viveram um vazio pneumatológico? Onde foi parar
a nossa Fé no Agir do Espírito Divino? Por que
o domesticamos e o instrumentalizamos? Por
que, ainda hoje, temos medo do Espírito de
Deus?

Pentecostes pode sanar toda dúvida e
todo déficit! Pentecostes pode ser a chave para
a virada espiritual que os cristãos deste tempo
procuram e precisam! O Espírito de Deus, enviado para continuar a Obra de Cristo Ressuscitado na Páscoa, continua agindo na história
do mundo e de cada pessoa, secreta e poderosamente, mesmo sem ser notado, conhecido,
invocado e amado...
Há um Reinado do Espírito nos corações e
nas almas. Feliz será se souber, acolher, entender e aproveitar esta verdade espiritual!
O Espírito Santo, derramado em Pentecostes, cinquenta dias após a Ressurreição de Cristo Jesus, continua vivo e operante! Como um
Diretor de Teatro, disse Irineu, Ele dirige secretamente o drama da salvação sobre o cenário da
história do mundo! (Cf. PL 17, 245).
Não vos deixarei órfãos, disse Jesus aos
discípulos (Cf. João 14, 18). Quantos bispos, padres, diáconos, pastores, diaconisas, presbíteros,
leigos e líderes cristãos, vivem ainda, há quase
2022 anos órfãos do Espírito da Verdade por
ainda não se deixarem conduzir pelo Espírito
Divino! Que triste realidade refletida nos atos
anticristãos de tantos ministros do Evangelho!
Como sobra carne e falta Espírito na ortopráxis

das igrejas cristãs do Brasil...
O Papa Francisco disse recentemente que
“Sempre onde houver uma resposta no mundo
que seja imediata, próxima, carinhosa, preocupada, que promova uma ação, aí está Deus, aí
está presente o Espírito de Deus”.
Uma mística ortodoxa do Oriente, afirmou
o que a maioria de nós esqueceu ou nunca
aprendeu em nossas catequeses subnutridas da
presença do Espírito: “O mais importante na
vida espiritual é nos esforçarmos para receber
a graça do Espírito Santo de Deus. Ele muda
nossas vidas, sobretudo, interiormente” (Sofia
de Essex).
Terminemos com uma prece do Arcebispo
Ortodoxo Grego de Buenos Aires: “Vem, Espírito de Deus, e que Teu Reino se realize em nós:
Hoje, aqui e agora, para que todos, na Unidade, que Só de Ti procede, possamos oferecer-Te a nossa vida, toda nossa realidade, e em
plenitude, novamente, cada um de nós, possa
receber e sentir a Tua Presença em nós e entre
nós. Vem, Espírito Criador. Amém”.
Feliz Preparação para Pentecostes!
Só assim a nossa Páscoa será completa!

FIQUE POR DENTRO

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

FLAVIA SOUZA
A multiartista Flavia Souza concedeu entrevista exclusiva ao Blog
Jornal Cultura Viva no dia 21 de abril.
Formada em Dança pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), tem
curso de extensão pela Universidade
das Quebradas e pós-graduação em
Docência no Ensino Fundamental e
Médio pela Universidade Candido
Mendes. Ela contou por que escolheu
a vida de atriz como profissão. “Acredito que seja missão desde criança.
Sempre foi minha escolha e percebo
que é uma forma de levar informação
ao público”, disse.
TEMPORADAS
Participou de filmes e novelas,
como: “Um Suburbano Sortudo”, de
Roberto Santucci, “Pequena África”,
de Zòzimo Bulbul, “Medida Provisória”, de Lazaro Ramos, “Cidade dos
Homens”, de Fernando Meirelles.
Atuou na novela “Viver a vida” e em
mais de vinte peças de teatro e musicais. Além disso, já fez temporadas
internacionais com grupos diversos,
passando pelos países: Itália, Alemanha, França, Rússia, Colômbia, Bolívia, dentre outros. Flavia explicou
como o trabalho aconteceu. “Estava
em grupo e sempre alguém traduzindo, fora que sendo muito bem recebidos, até mais do que no Brasil”,
enfatizou.

CINEMA
Ela fará a preparação corporal do
elenco do filme “Nosso Sonho”, que
contará a história da dupla Claudinho
e Buchecha e também participará
do elenco. “Com este presente estou
muito feliz e grata, pois o meu objetivo, desde 2020, é ir para o cinema
e o universo está me atendendo. Fora
que sou fã da dupla e curti muito os
bailes funks! Emoção demais reviver
essa época!”, comemorou.

PRECONCEITO
Flavia comentou sobre a situação
de ter um trabalho respeitado no
mercado, mas ainda sofrer preconceito por ser mulher e negra. “É muito
preconceito e, a todo momento, engolindo sapos porque somos descredibilizadas o tempo todo, até mesmo
entre os irmãos e irmãs, que acabam
reproduzindo esta cobrança para
agradar a casa branca e ser aceito. Isso
adoece. Hoje, com muita meditação e
perdão estou lidando bem. Porém,
observando e esperando mudanças”,
confessou.

CONTATO
Sobre atuar na televisão ou no teatro, a multiartista tem sua opinião.
“Gosto dos dois! Não consigo escolher
um. Mas, a TV paga melhor”, analisou.
Acompanhe a carreira da Flavia Souza
pelo Instagram @flavia_souza_1980.

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Flávia Souza.
OCUPAÇÃO: Atriz, cantora, escritora e
coreógrafa.
INDICA O QUÊ? O livro “Narrativas Negras”, construído pelo Coletivo Narrativas Negras.
SUA OPINIÃO: Sou uma das autoras desta
obra. Fala sobre as mulheres negras brasileiras
que nos inspiram na atualidade. A iniciativa
nasceu da escassez de conteúdos confiáveis sobre a história e a representatividade da mulher
negra brasileira. Vale a pena conferir!
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rIO bONITO
Shows, eventos esportivos e culturais agitam o
aniversário da ʻCidade Sorrisoʼ, que faz 176 anos
A prefeitura de Rio Bonito preparou uma grande festa para comemorar os 176 anos de emancipação político-administrativa do município, que
acontece entre os dias 5 a 8 de maio,
no espaço de eventos da Mangueirinha.
A dupla Zezé Di Camargo & Luciano,
Ferrugem, Cassiane, Fernanda Brum,
Eugênio Jorge e Ludmilla são algumas
das atrações musicais que marcarão
presença no evento. A festa, que tem
entrada franca, conta ainda com shows
de artistas e bandas da cidade, como
Luany Lima, Rarakalma, Jonas Maciel,
Banda Maverick, Junior Antunes, Elas
Cantam, Pagostar, Mais e Mais e Andrezinho Shock, que formarão o palco
Rio-Bonite-Se, representados nos mais
diversos ritmos.
Além dos eventos culturais e shows,
a programação da festa também reserva várias opções para quem gosta de
esporte e lazer, como a etapa da Corrida & Caminhada da UFF, o Circuito de
Skate, o Campeonato de Voo Livre e o
tradicional desfile cívico escolar, entre
outros. Uma das novidades neste ano
será a presença das feiras de artesanato
e agricultura, com a exposição de produtos artesanais e orgânicos.
Para maior comodidade do público
presente, o espaço contará com praça
de alimentação com opções variadas e
estacionamento no local. Além disso,
as crianças poderão usufruir do já tradicional parque de diversões, aberto
todos os dias da festa, a partir das 18
horas.
Monitoramento – Todo o espaço
do evento será totalmente cercado e

monitorado por câmeras, ligadas a uma
central de monitoramento. A entrada
será direcionada para um único local e
todos passarão por uma revista, através
de detectores de metal. Além disso, o
local contará com seguranças e pessoal
de apoio, que darão suporte ao trabalho
da Policia Militar e da Guarda Municipal.
Espaço Mix – Também estará em
funcionamento o Espaço Mix, com camarote e boate, montado numa área de
1000 metros quadrados, que contará
com apresentações musicais, como o
Mc Marcinho do Funk, Glauco Zulo,
Chico Xico, e vários Djs convidados,
logo após os shows no palco principal.
Mais informações no site https://minhaentrada.com.br/evento/camarote-espaco-mix-rio-bonito-rj-18453
Programação do Espaço de
Eventos da Mangueirinha

Uma grande
programação
musical vai
marcar as
festividades
pelos 176 anos
da cidade.
Zezé de
Camargo &
Luciano e
Ludmila se
apresentam
pela primeira
vez na cidade

Cantam – participação de Anne, Sheila
Sá e Iris Diniz
Boate Mix – Glauco Zulo e DJ
Marvin.

Dia 05 de Maio
Palco Principal – Cassiane, FernanDia 08 de Maio
da Brum, Luany Lima, Rarakalma, JoPalco Principal – Ferrugem, Pagosnas Maciel
tar, Mais e Mais e Andrezinho Shock
Boate Mix – DJ Jamanta e Xico
Dia 06 de Maio
Chico.
Palco Principal – Zezé Di Camargo
Outros eventos
e Luciano, Maverick e Junior Antunes
Circuito de Skate – Dias 29, 30 de
Boate Mix – Mc Marcinho; Extreabril e 1° de maio
lato e DJ PJ.
Desfile Cívico – Dia 7 de maio – 8
horas
Dia 07 de Maio
Campeonato de Voo Livre – 7 e 8
Missa Campal – 18 horas – Show
de maio
de Eugenio Jorge
Corrida & Caminhada da UFF –
Palco Principal – Ludmila e Elas Dia 15 de maio,

Exclusivo: ex-prefeito de Niterói,
Rodrigo Neves, fala das perspectivas de
avanço para o estado e para Rio Bonito

Prefeito Peixe: “Ganhos que a
economia da cidade terá, superam
os gastos com a festa”
Para o prefeito Leandro Peixe, a
volta das festividades de aniversário de
emancipação político-administrativa e
dos eventos da cidade, são motivo para
comemorar. A estimativa é que a cidade receba um público acima de 50 mil
pessoas.
“Uma sensação de voltar a comemorar a vida. Essa pandemia dificultou
o convívio e a economia, e agora podemos recuperar a força do nosso município tanto na economia local, quanto
com a tradicional alegria do povo. É
Rio Bonito voltando a sorrir! Essa será
uma festa inovadora, com muita responsabilidade e com a certeza que cada

conquista será comemorada com a população”, disse o prefeito.
A Prefeitura tem recebido críticas
de parte da população por excesso de
gastos com as contratações da festa.
Ao ser perguntado sobre o assunto,
Peixe disse que a injeção de recursos
que circulará na economia da cidade, é
superior aos investimentos feitos com
a festa.
“As contratações são feitas a preço
de mercado por meio de processos licitatórios dentro dos padrões de custo
das festas anteriormente realizadas no
município, bem como na região. Assim,
não verificamos excesso nos gastos uma
vez o evento poderá trazer uma rotatividade estimada acima de R$3 milhões
nos dias da festa, dentro do município,
fomentando a economia local.

Servidores de
Rio Bonito tem
salário reajustado
FOTO:REPRODUÇÃO / VÍDEO

Um dos destaques do Brasil no
enfrentamento da pandemia de Covid-19, o ex-prefeito de Niterói e
sociólogo Rodrigo Neves, pré-candidato ao governo do Estado pelo
PDT, afirma que o Rio precisa mais
do que nunca de um pacto governamental para sair da grave crise
em que está inserido. ‘É urgente
que se trabalhe para reestruturar
o Estado e promover a geração
de emprego e renda”, afirma ele.
Nesta entrevista exclusiva ao Jornal Folha da Terra, Rodrigo Neves
fala um pouco de sua experiência e
perspectivas de futuro.
FT – O senhor foi prefeito de
Niterói por dois mandatos e enfrentou uma pandemia. Como foi
essa experiência?
Em 2013, Niterói estava com
uma perspectiva de futuro negativa. Muito parecida com o Estado
do Rio de hoje. Fizemos um trabalho árduo de planejamento e conseguimos elevar a autoestima do
niteroiense. Construímos um túnel
esperado há 50 anos, ampliamos e
muito a rede municipal de ensino,
investimos como nenhum outro em
cultura e criamos uma reserva de
recursos através da poupança dos
royalties, com o objetivo de dar garantia administrativa à população
no futuro. Mas nada disso superou
o trabalho na pandemia. Enfrentamos essa peste e tivemos o apoio da
população. Direcionamos recursos
para não só atender o morador
que estava doente, como protegemos a população mais vulnerável com um auxílio emergencial
e protegemos empregos ao criar

FOTO: INTERNET

Prefeito Peixe equiparou o salário base do funcionalismo ao piso nacional
Rodrigo Neves é pré-candidato a governador, pelo PDT

o Empresa Cidadã, subsidiando o
salário de empregados de empresas de pequeno e médio porte. Isso
possibilitou sairmos mais rápido
da crise pós-covid. Sem falar no
Hospital Oceânico, equipado em
tempo recorde e exclusivo para os
doentes de covid-19.
FT – A população enxergou
esse esforço municipal?
Com toda a certeza. Tanto que
elegemos o nosso sucessor no primeiro turno com uma ampla diferença de votos. Saí da prefeitura
com uma aceitação recorde superior a 80%. Ou seja, 8 em cada 10
niteroienses aprovaram a forma
como governamos a cidade por
oito anos.
FT- É possível replicar essa
fórmula de sucesso em outras
cidades, no estado?
Com certeza! O Rio tem potencial. Mas precisamos trabalhar
com determinação e muito plane-

jamento. Quero replicar o método
de trabalho que implantei em Niterói na máquina governamental
do Rio. Tenho estudado isso e garanto que podemos criar em dois
anos uma ação governamental
para criar 200 mil frentes de trabalho, dando dignidade às famílias.
Paralelo a isso, vamos resgatar o
modelo de educação da época do
Brizola e do Darcy Ribeiro. Reabri todos os Cieps que consegui
municipalizar em Niterói e posso
fazer o mesmo no estado do Rio.
A Região Metropolitana 2, onde
a cidade de Rio Bonito está inserida, carece de emprego e renda.
Temos como reverter essa situação. Quero, aliás, parabenizar
todos os moradores dessa cidade
que mantêm laços tão fortes com
Niterói, por mais um aniversário.
Ano que vem será um ano de um
novo tempo para o Rio. Tenham
certeza.

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

A Câmara de Vereadores de Rio
Bonito aprovou na sessão da última quinta-feira (28), a mensagem
da Prefeitura sobre o reajuste do
salário dos servidores municipais
com base no piso nacional. Com
a equiparação com o salário mínimo do país, os funcionários da
Prefeitura, que antes recebiam
como base R$1.100,00, agora
receberão R$1.212,00.
O Executivo informou que
até o dia 4 vai pagar a diferença
do reajuste referente aos meses
de janeiro até abril. O valor atualizado vai incidir sobre todas as
verbas de salários base dos servidores ativos e inativos, como
aposentados e pensionistas.
Para divulgar a novidade, o
prefeito Leandro Peixe fez um
vídeo explicando o assunto e ao
final, diz que “isso (o reajuste)
vai fomentar o nosso comércio,

por que é isso que nós temos,
compromisso com os nossos
servidores e também visando a
economia da nossa cidade. Esse
é um compromisso da nossa
gestão”, disse o prefeito.
Repercussão
Na Página do Facebook
em que o prefeito fala da equiparação salarial, a postagem
tem cerca de 150 comentários.
Emanuel Meireles, por exemplo, dá os parabéns ao prefeito. “Parabéns prefeito Leandro
Peixe, de Rio Bonito, sou funcionário público da Prefeitura e nunca, que eu saiba, tive
ajuste em meu salário”.
Neide Almeida também
deixou seu comentário agradecendo. “Ufa até que enfim,
muito obrigada”. Já Angélica
Martins, disse: “Reajuste? Não
entendi! Só devolvendo o que
não foi repassado por lei desde
Janeiro!”.
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POLÍCIA

Policiais do BPRv de Boa Esperança,
recuperam moto roubada na Via Lagos
Na madrugada da última
segunda-feira (25), policiais do
Batalhão de Polícia Rodoviária
(BPRv), recuperaram uma motocicleta Honda CB 250, depois
dela ter sido roubada de um casal
próximo ao pedágio da RJ-124,
sentido Rio de Janeiro. A moto
foi encontrada na comunidade
do Noventa, em Parque Andréia,
onde, segundo os policiais, eles
foram recebidos a tiros. Os bandidos fugiram e ninguém foi preso.
De acordo com os agentes, ao
receberem a informação de que
uma motocicleta havia sido roubada na rodovia, a equipe de plantão intensificou o patrulhamento
na via, mas nada foi encontrado.
Horas depois, o casal vítima do
roubo foi até o posto do BPRv e
forneceu mais detalhes sobre o
momento da ação.
Eles teriam contado que foram
abordados por três criminosos em
duas motos e que dois deles estariam armados. Os policiais então
teriam mostrado fotos de bandidos conhecidos da região e um de-
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BPRv de RB prende um
dos líderes da milícia de
São João de Meriti
Parece que não passa nada,
nem ninguém no posto do Batalhão de Polícia Rodoviária
(BPRv) de Boa Esperança, em
Rio Bonito. Na madrugada de 1º
de abril, os agentes prenderam
Evandro da Costa de Souza, o
Vando, que é apontado como
um dos líderes da milícia em
São João de Meriti.
Segundo os policiais, eles
estavam em patrulha de rotina

Policiais recuperaram a motocicleta (foto) dentro da comunidade do Noventa

les foi reconhecido pelo casal. Com
a localização por GPS do veículo, os
policiais fizeram o rastreio e descobriram que a motocicleta estaria na
comunidade do Noventa, em Parque
Andréia.
Segundo os policiais, eles teriam
sido recebidos a tiros pelos bandidos,
que fugiram na sequência deixando a
moto para trás.
O dono da moto fez um vídeo

agradecendo a ação dos policiais que
recuperaram seu veículo.
“Queria agradecer ao Batalhão de
Polícia Rodoviária. Queria agradecer
especialmente ao subtenente Belmont, sargento Santos, sargento M.
Martins, e o cabo Nascimento, que
logo que comunicado, conseguiram
adentrar a comunidade e tiveram
êxito de recuperar minha moto”, disse a vítima.
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no posto, quando pararam um
veículo com dois ocupantes. Ao
verificarem os documentos do
motorista, constava um mandado de prisão em aberto de julho
do ano passado, por porte ilegal de arma de uso restrito. Ele
também responde por associação e organização criminosa.
O acusado foi encaminhado
para a 119ª Delegacia de Polícia
de Rio Bonito

BPRv prende homem
transportando mais
de 8 mil pinos de
cocaína para Cabo Frio
Mais uma do posto do Batalhão
de Polícia Rodoviária (BPRv) de Boa
Esperança, em Rio Bonito, que não
está dando trégua aos criminosos.
Desta vez, os policiais prenderam no
último dia 27, um homem transportando 8.300 pinos de cocaína e 2.700
buchas de maconha para Cabo Frio.
Segundo os agentes, o motorista disse que a droga vinha da Rocinha, no
Rio de Janeiro. A carga foi avaliada
em R$ 135 mil.
Os policiais estavam em patrulhamento na RJ-124 quando tiveram a atenção voltada para um San-

deiro conduzido por um homem que
apresentava certo nervosismo. Após
o veículo parar e ser feita a revista,
os agentes encontraram no porta
malas três sacolas pretas com as drogas. Ao todo foram 5.800 pinos de
cocaína de R$ 10,00, 2.500 pinos de
cocaína de R$ 20,00, e 2.700 buchas
de maconha de R$ 10,00.
O motorista, que foi preso em
flagrante, teria dito aos policiais que
receberia R$ 1.500,00 pelo transporte das drogas.
O caso foi registrado na 119ª Delegacia de Polícia de Rio Bonito.

Câmara Municipal de Tanguá
PROCESSO: 016/2022
HOMOLOGO o resultado da Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2022, com base na Lei nº 10.520/02
em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, do Tipo Menor Preço Global, com o objetivo da contratação de serviços de administração, gerenciamento,
emissão e fornecimento de documentos de legitimação de Vale
Alimentação, na forma de cartão magnético para os servidores da
Câmara de Vereadores de Tanguá.
Valor Estimado: R$ 238.881,60 (duzentos e trinta e oito mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).
Favorecido: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES
LTDA.
TANGUÁ-RJ,17/03/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2022
PROCESSO 034/2022
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ E ADALMIR
QUINTANILHA 00648415708.
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CÂMARA.
PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses, com início em
13/04/2022.
VALOR ESTIMADO: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

Tanguá, 20 de Abril de 2022.
Aline de Sá Pereira
Presidente

TANGUÁ-RJ, 13/04/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

Decreto Legislativo
nº 01 de 20 de Abril de 2022

PROCESSO: 034/2022
HOMOLOGO o resultado da Licitação na Modalidade CONVITE nº 003/2022, com base no Art. 23, inciso II, alínea “a”, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c o Art. 1º, inciso II, alínea “a”
do decreto nº 9.412 de 18 de Junho de 2018, do Tipo Menor Preço
Global, com o objetivo da contratação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva dos computadores e impressoras para a Câmara de Vereadores de Tanguá.
Valor Global: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
Favorecido: ADALMIR QUINTANILHA 00648415708.
TANGUÁ-RJ,12/04/2022.

DECRETO:
Art. 1º - Ficam aprovadas as Contas do Poder Executivo do
Município de Tanguá, referentes à Administração Financeira –
exercício 2020, nos termos do Parecer do Tribunal de Contas do
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

APROVA as contas do Poder Executivo, referente à Administração Financeira – exercício 2020.
Considerando que o Egrégio Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro, após análise, decidiu, por maioria, emitir Parecer
Prévio Favorável às contas do exercício financeiro do Poder Executivo do Município de Tanguá, onde se verifica a regularidade das
mesmas, com determinações, recomendações e ressalvas.
Considerando ainda que da apreciação e votação do Parecer
da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa
de Leis, os Excelentíssimos Senhores Vereadores decidiram pela
APROVAÇÃO do Parecer do Douto Tribunal de Contas.
A Presidente da Câmara Municipal de Tanguá no uso de suas
atribuições, faz saber que os Vereadores aprovaram e eu

PORTARIA Nº 012/2022 DE
12 DE ABRIL DE 2022.
A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1º - Em virtude do Feriado da Paixão de Cristo no dia 15
de abril (sexta-feira) TORNAR FACULTATIVO o expediente nesta
Casa de Leis no 14/04 (quinta-feira);
Art. 2º - Em virtude do Feriado de Tiradentes em 21 de abril
(quinta-feira) TORNAR FACULTATIVO o expediente nesta Casa
de Leis no dia 22/04 (sexta-feira);
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publicação.
Publique-se, afixe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 12 de abril de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Tiers Rangel
(21) 97252- 5092
Lívia Louzada
(21) 97252- 5092
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cidades
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Evento reuniu atletas de vários municípios, que destacaram a boa estrutura encontrada na cidade. Na foto da
direita, o prefeito Peixe (C), o secretário Bernardo Oliveira e o presidente da Federação, Capitulino Gomes

Rio Bonito sedia Campeonato Estadual de
Kickboxing com a presença de cerca de 1000 atletas
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Durante três dias, 21, 23 e 24, cerca
de 1000 atletas de várias cidades como
Macaé, Campos dos Goytacazes, Saquarema, Niterói, Rio de Janeiro e Nilópolis
estiveram participando, no Rio Bonito
Atlético Clube, do Campeonato Estadual
de Kickboxing. O evento reuniu as principais equipes e atletas do estado e serviu
como seletiva para o Campeonato Brasileiro. A competição fechou o ranking dos
“Melhores Atletas 2021”, de onde saíram
os campeões da modalidade que levaram
o “Oscar do Kickboxing” pra casa.
O evento teve inscrição gratuita, camisa oficial, almoço, transmissão ao vivo
pelo canal da Federação de Kickboxing
do Estado do Rio de Janeiro (FKBERJ)
no YouTube, premiação com cinturão
para o campeão e mini cinturão para os
segundos e terceiros lugares, diploma de
participação para todos que não conquis-

taram premiação e para os árbitros, além
da apresentação de PcD (Pessoa com Deficiência).
Não é a primeira vez que Rio Bonito
sedia um campeonato da FKBERJ, mas
segundo o presidente do órgão, Capitulino Gomes, com essa estrutura que foi
feita, nunca havia acontecido antes.
“Com essa estrutura que teve o campeonato estadual, com o acolhimento e
apoio que tivemos da Prefeitura de Rio
Bonito, essa foi inédita. Foi muito importante estar fazendo esse evento nessa
região e fomentando o esporte dentro do
nosso estado”.
Ele conta ainda que durante os três
dias de evento, o público foi variado e
pôde ver a estrutura de organização da
competição, o que pode ter despertado o
desejo da prática do esporte em muitos.
“Fazendo um evento como foi feito,
envolvendo a parte social, dando condição aos atletas de poder estar participando com alimentação, inscrição, e camisa,

permitiu que a gente levasse um número
expressivo de participantes. Foi superpositivo, muito organizado, e eu tenho
certeza que as pessoas que foram, viram
e gostaram. Com essa estrutura que foi
feita o Campeonato Estadual, com certeza despertou em muitos a prática da arte
marcial que vem crescendo a cada dia,
principalmente em número de crianças e
mulheres”, disse o presidente Capitulino.
O secretário de Esporte e Lazer de
Rio Bonito, Bernardo Oliveira, comemorou a realização do Campeonato Estadual
de Kickboxing no município, e destacou
a localização como um diferencial e a importância do auxílio ao esporte para formar cidadãos de bem.
“Estamos muito felizes em receber
na cidade de Rio Bonito um evento desse
porte, liderado por uma grande federação
e que chega aqui em uma parceria para
fomentarmos ainda mais o esporte. Nós
temos um diferencial muito grande, que
é a localização, pois conseguimos rece-

ber pessoas da Região dos Lagos, Região
Metropolitana e Baixada Fluminense do
Rio de Janeiro, e isso é um ponto positivo. Além disso, sabemos da importância
do esporte em todas as suas esferas, seja
amador ou profissional, ele muda vidas.
Por isso, precisamos abraçar essa causa
para formar grandes homens e mulheres,
e quem sabe atletas campeões”, analisou
Bernardo.
Kickboxing de Rio Bonito
Um dos pioneiros do kickboxing em
Rio Bonito, o professor e atleta Ronaldo
Oliveira, presidente da Associação Oliveira e Castilho Top Team (AOCTT), da
cidade, contou que a iniciativa também
deu frutos para Rio Bonito, já que muitos
atletas passaram a conhecer Rio Bonito.
“Alguns ficaram em hotéis, passaram o
dia aqui, conheceram um pouco da cidade, tiveram gastos no comércio local, ou
seja, é bom pra economia, isso abre caminho pra outros eventos serem sediados

Pré-conferência de cultura de
Silva Jardim será no dia 06/05
FOTO: DIVULGAÇÃO

aqui.
A competição foi uma seletiva para o
Brasileiro que acontecerá em Vitória, no
Espírito Santo, em junho. Veja os classificados da AOCTT para a competição:
Ronaldo Oliveira - 1° lugar na categoria Point Fighting Máster - 41 a 55
anos (84kg);
Rafaela Castilho - 1° lugar na Point
Fighting Máster - 35 a 40 anos (65kg) e
1°lugar na Kick Light Máster - 35 a 40
anos (65kg);
Lucas Campos da Silva - 1° lugar na
Point Fighting Adulto (94kg);
Thiago Augusto - 1°lugar na Point
Fighting adulto (63kg) e 2°lugar na K1
Style adulto 63,500;
Jordan Santos Magalhães - 2°lugar
na Point Fighting Máster - 35 a 40 anos
(74kg);
Pedro Henrique de Souza Silva 2°lugar na Light Contact adulto acima
de 94kg;
Davi Castilho Augusto - 1°lugar na
Point Fighting de 4 a 6 anos.
FOTO: DIVULGAÇÃO
FOTO: SECOM / PMRB

Comissão
organizadora
do evento se
reúne no
próximo dia 6

Grande quantidade de drogas e armas foi apreendida pela polícia

Evaldo Peclat Nascimento
evaldopeclatnascimento@gmail.com

Será no próximo dia 06/05 (sexta-feira) a Pré-Conferência de Cultura de
Silva Jardim, um evento preparatório
para a III Conferência Municipal de Cultura, a qual ocorrerá no dia 27/05. Ela
acontecerá no Teatro Zezé Macedo, das
9 às 12 horas, dentro das comemorações
oficiais pelo aniversário de 181 anos de
emancipação político-administrativa do
Município e ocorrerá na data de nascimento da atriz e poetisa silvajardinense
Zezé Macedo. Contará com uma palestra elucidativa sobre a Conferência, além
de homenagens à atriz e ao patrono do
Município, Antônio da Silva Jardim; falas
de autoridades e atrações culturais como
música e dança. Vai ser em parte presencial e transmitida através de uma “live”.
A homenagem a Zezé Macedo terá
uma mostra de peças de seu acervo pessoal emprestadas pela Loja Maçônica
Silva Jardim nº 45, que as detém. A loja
também cederá cópias das atas de iniciação, elevação e exaltação do republicano
Antônio da Silva Jardim à Maçonaria,
ocorridas na Loja Maçônica América, em
São Paulo, na década de 1880, para a respectiva homenagem a ele. A palestra será
proferida pelo professor, ator e assessor
especial da Secretaria de Cultura de Sa-

quarema, Carlos Henrique Pimentel.
Na Pré-Conferência os organizadores explicarão os objetivos e como se dará
a Conferência propriamente dita. Esta
será para eleger os membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais
(CMPC). Com o tema “Construindo o
Conselho Municipal de Cultura – Rumo
ao Sistema Municipal de Cultura”, tanto
a Pré quanto a Conferência são mais um
passo neste sentido que inclui, ainda, o
“Plano Municipal de Cultura” (já elaborado e aprovado), o “Fundo Municipal
de Cultura” (em elaboração) e o próprio
CMPC. Ele é importante na medida em
que irá gerir os recursos futuramente obtidos através do Fundo de Cultura.
O CMPC será formado por 16 membros, sendo nove de segmentos culturais
da sociedade civil organizada e sete do
Poder Público. São os seguintes setores
contemplados. Memória e Patrimônio,
Música, Artesanato, Literatura e Biblioteca, Artes Cênicas, Cultura Popular,
Agroecologia, Artes Plásticas e Áudio
Visual, Poderão votar e serem votados
todas as pessoas envolvidas com alguma
atividade cultural com domicílio em Silva
Jardim. Aos que já fazem parte de algum
setor cultural dentro do Fórum Popular
de Cultura de Silva Jardim, recomenda-se que procurem ir para a votação já com
um representante escolhido dentro do

setor a fim de facilitar e agilizar o pleito.
Na Conferência Municipal, também
poderão ser eleitos os delegados de Silva
Jardim que deverão participar da Conferência Estadual de Cultura, ainda em
data a ser marcada, assim como elaboradas as propostas para a mesma. As propostas aprovadas na Conferência Estadual serão levadas à Conferência Nacional
de Cultura, cuja data e temas também
ainda não foram definidos.
A Comissão Organizadora da Pré-Conferência e da Conferência de Silva
Jardim é formada por Humberto Ramon (subsecretário de Cultura), Vanderlane Barbosa de Souza (Assessora),
Igor Ribeiro da Silva Mattos (servidor
municipal) Cristiane Santana da Silva (servidora municipal), Mary Lopes
(historiadora e artesã), Leandro Amorim (músico e artista plástico), João Gabriel Valadão Alcântara Cruz (designer
gráfico) e Evaldo Peclat Nascimento
(jornalista, professor e poeta), os quatro últimos representando a Sociedade
Civil Organizada (Fórum Popular de
Cultura)..As atrações foram discutidas e
aprovadas em reunião realizada no último dia 26/04, no Centro Cultural Capivari (CCC). O próximo encontro para
o fechamento geral da organização do
evento será nesta terça-feira (03/05) no
mesmo local e horário.

BOPE, DRE e PRF
realizam operação no
“Minha Casa, Minha
Vida” de Itaipuaçu,
em Maricá
Um homem foi preso, três
armas foram apreendidas, além
de mais de 4 mil papelotes de
crack, mais de 6 mil papelotes de cocaína, e mais de 2 mil
trouxinhas de maconha em
uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizada
na madrugada do último dia 27,
em conjunto com o Batalhão de
Operações Especiais (Bope) e a
Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE-PF), no conjunto habitacional do “Minha
Casa, Minha Vida”, no distrito
de Itaipuaçu, em Maricá.
Ao todo, os agentes apreenderam uma pistola TPR9

Bersa calibre 9mm, uma espingarda calibre 12, um revólver Taurus, três carregadores
9mm, 35 munições 9mm, quatro munições CAL .38, três
coletes balísticos, uma calça
camuflada, um rádio comunicador, 25 unidades de cheirinho da loló, 4435 papelotes
de crack, 6566 papelotes de
cocaína, e 2048 trouxinhas de
maconha.
A ação tinha como objetivo
desarticular quadrilhas de traficantes que atuam na região.
Os materiais apreendidos e o
preso foram encaminhados à
Polícia Judiciária de Niterói.
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REGIÃO
Restaurante do Povo, em Alcântara,
começa a tomar forma e vai oferecer
três mil refeições por dia
O Restaurante do Povo, que
está sendo construído em Alcântara, já começou a tomar forma.
Quem passa pelo local já consegue ver as paredes sendo erguidas. As intervenções foram
iniciadas no mês de março, após
limpeza e retirada de ferragens
antigas. Com todas as licenças
já concedidas, a unidade, que é
uma parceria entre a Prefeitura
de São Gonçalo e o Governo do
Estado do Rio, tem previsão de
entrega para seis meses.
A unidade vai oferecer, a
preços populares, três mil refeições por dia, sendo mil cafés
da manhã e dois mil almoços,
de segunda-feira a sábado. Um
repasse de R$ 13 milhões já foi
feito pelo Governo do Estado
para garantir o pagamento total
da obra e o mobiliário. Uma segunda transferência de recursos
será realizada para garantir os

FOTO: DIVULGAÇÃO

Previsão é de que a unidade seja entregue à população em seis meses

dois primeiros anos de funcionamento.
O prefeito Capitão Nelson
disse que o Restaurante do Povo
é um resgate da credibilidade do
município de São Gonçalo. “Com
a parceria do Governo do Estado,
poderemos dar funcionalidade a

um prédio público que não estava
sendo utilizado. Serão muitas pessoas beneficiadas. Vamos entregar
essa obra o mais breve possível,
porque será uma oportunidade
para dar segurança alimentar para
toda a população que não tem condições de ter isso diariamente”.

Itaboraí FC abre
ʻpeneiraʼ para buscar
talentos para time
sub-16 masculino
Com o objetivo de buscar futuros
talentos para o futebol masculino, o
Itaboraí FC vai abrir uma ‘peneira’
para selecionar atletas para montar
o time sub-16 municipal. A avaliação
técnica, promovida pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), será realizada no próximo dia
7 de maio, no estádio Municipal Alziro de Almeida, mais conhecido como
Alzirão, para jovens nascidos nos
anos de 2007, 2006 e 2005.
Para participar da avaliação, o interessado deve comparecer ao estádio,
às 8h, pelo portão do estacionamento,
com atestado médico e cópia da identidade, além de material completo
para treinamento: chuteira, caneleira,
‘meião’ preto, short preto e camisa
branca. A ‘peneira’ será fechada para
o público.
De acordo com o diretor técnico
do Itaboraí FC, a avaliação técnica

tem como objetivo ‘descobrir’ novos
talentos do município, visando a disputa de diversas competições, entre
elas o Brasileirinho Sub-16, que conta
com a participação de clubes de todo
o país.
“Estamos recuperando a tradição
esportiva e a visibilidade do futebol
da cidade. Iniciamos as atividades do
Itaboraí FC com uma grande campanha do time Sub-17, que conquistou
o título regional e chegou a uma final
inédita na competição estadual”, disse
o diretor técnico.
Após vencer a Liga Regional Sub17, em novembro do ano passado, o
Itaboraí FC ganhou o direito de disputar a fase estadual. Nas fases preliminares, chegou à final inédita com
a chance de título da Liga Estadual
Sub-17. O Estádio Municipal Alziro de Almeida fica localizado na Rua
Doutor Mesquita, no Centro.

Folia da Viradouro é a campeã do Carnaval 2022 em Niterói
A escola de samba Folia da
Viradouro é a grande campeã do
Grupo A do Carnaval de Niterói. Com o enredo sobre o bairro
de Jurujuba, a agremiação teve
a maior pontuação após a apuração realizada no Clube Canto
do Rio, no bairro de São Domingos. Em segundo lugar, ficou
a Alegria da Zona Norte, e a
Magnólia Brasil chegou na terceira colocação. A apuração foi
transmitida ao vivo pelas redes
sociais da Prefeitura de Niterói:
@niteroipref (Instagram) e @
PrefeituraMunicipaldeNiteroi
(Facebook)
As 10 escolas do Grupo A
fizeram a alegria dos foliões no
sábado (23), no Caminho Niemeyer. O espaço foi um diferencial do Carnaval de Niterói. O
Caminho Niemeyer foi transfor-

FOTO: DIVULGAÇÃO

Agremiação apresentou enredo sobre o bairro de Jurujuba

mado em uma arena com arquibancada para 5 mil pessoas. Foi
montada uma arena com formato
em “U”, na qual as escolas en-

traram, desfilaram e saíram pelo
mesmo local por onde entraram.
A entrada do público foi gratuita.
O secretário municipal de Par-

Prefeito de Casimiro de Abreu
debate proteção dos animais
com membros da OAB-RJ
Ramon Gidalte esteve reunido com Reynaldo Velloso, presidente da Comissão de Proteção e
Defesa dos Animais da OAB-RJ
Proteger e cuidar dos animais
do município. Com este propósito, o prefeito Ramon Gidalte recebeu a visita no último dia 26,
no gabinete, do presidente da
Comissão de Proteção e Defesa
dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ), Reynaldo Vello-

so. Junto dele, estiveram também
presentes a advogada Alessandra
Batista, Gabriela Zamba, Linna
Medeiros e Daniel Leal.
Durante o encontro, o prefeito falou sobre os trabalhos
em andamentos e futuros, que a
Prefeitura de Casimiro de Abreu
vem desempenhando no município para proteção e cuidados dos
animais.
“Através de uma parceria com
a Secretaria de Estado de Agri-

cultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, por meio do secretário Marcelo Queiroz, estamos
realizando castrações de gatos e
cachorros gratuitas em Casimiro
de Abreu. Atualmente já realizamos cerca de 800 castrações, com
projeção para chegar a mil. Seguimos avançando para melhorarmos cada vez mais o cuidado
com os animais do nosso município”, disse Ramon Gidalte.
Para realizar as castrações é

ticipação Social e presidente da
Comissão de Carnaval da Prefeitura de Niterói, Anderson Pipico, classificou como “memorável” o primeiro desfile na cidade
após dois anos de pandemia da
Covid-19.
“Fiquei muito feliz por participar desta grande festa depois
de dois anos de pandemia. Criamos uma grande estrutura no
Caminho Niemeyer e pudemos
oferecer segurança e conforto para os sambistas, público e
todos que participaram de uma
forma geral”, disse Anderson Pipico.
“Trabalhamos para fazer um
belíssimo carnaval. Quando ficamos sabendo que o carnaval
seria no Caminho Niemeyer, sabíamos que teríamos que fazer
um carnaval ainda mais gran-

necessário acessar o link https://
rjpet.com.br/entrar e fazer o cadastro do animal. Qualquer pessoa pode cadastrar um animal
por CPF e os protetores podem
cadastrar e agendar a cirurgia
de oito animais por mês. Em
Casimiro de Abreu as cirurgias
acontecem na Clínica Veterinária Luana Cardoso, e os moradores de Barra de São João, se
desejarem, podem procurar a
clínica Apaixonados por Quatro
Patas, em Rio das Ostras.
No caso de protetores, é necessário realizar primeiro o
cadastro junto à Secretaria de
Estado de Agricultura, pelo
email rjpet@agricultura.rj.gov.
br os seguintes documentos:
RG, comprovante de residência
atualizado do estado do Rio de
Janeiro, declaração de um médico veterinário reconhecendo o

dioso. Esse novo espaço foi uma
conquista muito grande para as
escolas da cidade. Não precisamos ir para nenhum outro lugar.
O carnaval de Niterói é maravilhoso e nós tivemos o apoio que
precisávamos”, afirmou Marcelo
Serpa, vice-presidente da campeã Folia do Viradouro.
Consulta pública – Além da
apuração oficial dos jurados, a
Prefeitura promoveu uma consulta pública on-line para escolher a melhor agremiação de
cada grupo (A, B e C). Esta foi
a primeira vez na história do
Carnaval niteroiense que houve
votação popular para a escolha
das melhores agremiações. As
vencedoras da consulta popular
foram Sabiá (Grupo A), Império
de Arariboia (Grupo B) e Império de Charitas (Grupo C).

trabalho de protetor realizado
e documentos que comprovem a
prática, dados completos do local de acolhimento dos animais.
“É uma satisfação muito
grande por estar em Casimiro
de Abreu e poder saber que o
prefeito não para de medir esforços para o avanço da causa
animal na cidade. Tenho certeza que pelos projetos que foram
apresentados a causa animal
vai avançar muito no município
juntamente com o trabalho de
toda a sua equipe”, disse Reynaldo Velloso.
Na ocasião, o prefeito Ramon
Gidalte recebeu o convite para
participar do I Fórum contra os
maus-tratos aos animais do município de Casimiro de Abreu,
que aconteceu nos dias 26 e 27
deste mês, na 63ª Subseção/
OAB – Casimiro de Abreu.
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Maricá: ‘Pedacinho de Céu’ encerra primeira
edição com público de mais de dez mil pessoas
Após cinco dias de música em um
palco flutuante montado no espelho
d´água da Lagoa de Araçatiba, o Festival Pedacinho de Céu encerrou sua
primeira edição no último dia 24/04
com muita música, arte e gastronomia
que atraíram mais de dez mil pessoas
para prestigiar as atrações em um dos
mais belos cenários de pôr do sol da
cidade de Maricá.
Promovido pela Prefeitura de
Maricá, o evento foi organizado pela
Companhia de Desenvolvimento de
Maricá (Codemar) e pela Secretaria de
Promoção Projetos Especiais e contou
com feira de artesanato, gastronomia
e shows de choro e clássicos da MPB
com a participação dos cantores Marianna Cunha, Jeff e Jorginho Doug
e da banda Pedacinho do Céu, Grupo
Vai e Volta e Kontagiô.
O Pedacinho do Céu é inspirado
na Praia de Jacaré, em João Pessoa,
na Paraíba, considerado um dos mais
belos pores do sol do Brasil. O público pôde conhecer produtos variados
vendidos na Feira de Artesanato de
Maricá (Feirarte) e degustar comidas
e petiscos especiais produzidos em
amplo espaço de gastronomia em uma
estrutura montada na altura do deck
Pôr do Sol de Araçatiba.

FOTO: SECOM / PMM

Palco ﬂutuante foi montado no espelho d̀água da Lagoa de Araçatiba. Evento reuniu música, arte e gastronomia

“O pôr do Sol de Araçatiba é um
símbolo forte que orgulha Maricá e
cultiva essa contemplação permanente,
uma experiência muito marcante. Revitalizamos este espaço há pouco tempo com a construção do deck, e agora
queremos promover muita vida cultural e artística. O projeto vai entrar no
nosso calendário de eventos para ressaltar esse espetáculo natural e único
que temos em Araçatiba”, destacou o
prefeito.
Para o presidente da Codemar,
Olavo Noleto, o festival é mais uma
forma de apresentar Maricá ao Brasil
e ao mundo por meio de sua natureza.

“É um projeto que nasce mostrando as
belezas da cidade, e também a história
e a cultura com artistas daqui e de todo
o país. Vamos provar que Maricá tem o
pôr de sol mais bonito do Brasil. Esse
projeto deu certo mostrando o que a
gente tem de melhor, o nosso povo. Temos a certeza que o projeto deu certo
e deve acontecer a cada dois meses”,
disse.
O Secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida,
explicou que o Pedacinho de Céu integra o projeto Maricá 2030, cujo objetivo é atrair mais visitantes e aumentar o
tempo de permanência na cidade.

SEGURANÇA

Tanguá inicia implantação do
cinturão de segurança na cidade
A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa
Civil de Tanguá iniciou a criação
do cinturão de segurança com a
instalação de câmeras de última
geração em todos os acessos da
cidade.
Os equipamentos estarão interligados por um sistema de comunicação no Centro Integrado de Comando e Controle, que a prefeitura
também está preparando, devendo
entrar em operação já nos próximos dias.
Esse sistema funcionará conectado com a Guarda Civil Municipal
e também com as forças estaduais
de segurança como as polícias civil
e militar, através de uma parceria
com o Governo do Estado do Rio
de Janeiro. O intuito é ampliar
a segurança dos munícipes e auxiliar na investigação de práticas
delituosas.
Segundo o secretário de segurança da cidade, Major Leonardo
Nogueira, o Centro Integrado de
Comando e Controle terá um espaço de monitoramento para até 6
operadores e com 8 telas de vídeo
wall, possibilitando observar vários pontos da cidade, em tempo
real.
Ainda, segundo ele, inicialmente serão dezenas de câmeras instaladas em vários pontos de Tanguá.
Com esses equipamentos, será
possível acompanhar o trânsito,
detectar a entrada e saída de veículos furtados no município, atuar

FOTO: DIVULGAÇÃO

“O projeto é para toda família, mostrando um espaço que foi totalmente
revitalizado com a imagem de pontos
turísticos da cidade. O Pedacinho de
Céu valoriza nosso artesanato, a música, os meios de hospedagem e a gastronomia da cidade. Vamos estruturar
para trazer o público para cá”, disse
lembrando que outros eventos estão
disponíveis no aplicativo Maricá Oficial
e no site Conheça Maricá (www.conhecamarica.com.br).
Público curtiu os shows e o pôr
do sol
Assim como o hino da cidade, as

ondas do lago pra lá e pra cá embalaram o público presente no último dia do
evento, que aproveitou o chorinho do
grupo Pedacinho do Céu, que levou ao
público o hino de Maricá, músicas Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, entre
outros mestres do choro.
Já o pagode ficou por conta do grupo Vai e Volta, que trouxe sucessos
como “Nem de Graça”, “Duas Paixões”,
“Jogo de Sedução”, em duas horas de
apresentação.
Ao som de “Choro da Gafieira”, de
Paulo Sérgio Santos, enbalada pelo grupo Pedacinho de Céu, a moradora de
Itapeba, Eliete Véras, 68 anos, ressaltou
a beleza do local e a música.
“Quem não veio perdeu, porque o
evento foi fantástico. Aqui pude apreciar
esse belo pôr do sol com essa beleza de
música. É para curtir do entardecer até
a noite”, afirmou.
Visitando a cidade, a moradora de
Pilares, Thayná Guimarães, 27 anos,
enfatizou a oportunidade de poder participar do evento.
“Lá onde eu moro não tem nada assim. Estou adorando. Para as crianças é
ótimo. A identificação deles é um algo
a mais. O local é lindo e a música excelente. Estou muito feliz de poder trazer
minha família”, concluiu.

Saquarema inicia
construção do
Centro Municipal de
Educação Infantil
FOTO: DIVULGAÇÃO

Unidade atenderá alunos das séries iniciais, como pré-escolar e alfabetização
Tanguá investiu num moderno equipamento para melhorar a segurança

com mais agilidade em incidentes
e ocorrência policiais.
O CICC – Centro Integrado
de Comando e Controle será equipado com câmeras Speed domes
que capta e processa imagens
de alta qualidade para locais que
necessitem de clareza e riqueza
de detalhes e câmeras OCR, que
permitem monitorar e analisar
imagens de trânsito instantaneamente e verificar em tempo real
ilegalidades diversas, tais como
carros roubados, documentação
irregular e placas clonadas.
“O comércio, através do CDL,
já se organizou no passado – no
que em muito colaborou com a
segurança local – e; no sentido de
fomentar essa iniciativa, a prefei-

tura faz investimentos ainda mais
pesados e jamais vistos na história do município, com câmeras
mais eficientes e a inserção desse
sistema que é muito importante
para a segurança da cidade”, disse
o Major Leonardo Nogueira, secretário municipal de Segurança,
Ordem Pública e Defesa Civil.
Para o prefeito Rodrigo Medeiros, “tais investimentos atestam o total interesse do poder
público, ao lado dos representantes da iniciativa privada, em
promover segurança e liberdade
de tráfego de pessoas e de veículos, para que todos os cidadãos de
bem possam usufruir do direito
de ir e vir com muito maior tranquilidade”.

A Prefeitura de Saquarema, por
meio da Secretaria Municipal de Obras
Públicas, iniciou a construção do Centro Municipal de Educação Infantil,
em Bacaxá. A unidade, que terá 1500
metros quadrados, atenderá alunos
das séries iniciais como pré-escolar e
alfabetização.
Com 9 salas de aula, biblioteca,
sala de artes, sala de informática, parque infantil, refeitório, e espaços administrativos, a nova escola também
foi pensada valorizando a questão
da acessibilidade e será referência no
atendimento à criança da primeira infância em idade escolar no município.
A obra está sendo realizada na rua
Ademário Costa, próximo à Pestalozzi
Saquarema.
“Nossas escolas estão sendo construídas seguindo um novo padrão,
buscando oferecer mais segurança,
conforto e qualidade de ensino para os

alunos e os profissionais que trabalharão no local. O novo Centro Municipal
de Educação Infantil vai ofertar 200 de
vagas para ampliarmos ainda mais a
cobertura de ensino na primeira infância”, informou o Secretário Municipal
de Educação, Antonio Peres Alves.
“Tenho a educação como um dos
pilares do município. Estamos investindo em novos prédios, capacitação e
valorização dos professores, uniformes
e materiais escolares para os alunos,
novas tecnologias e novas disciplinas
para fazer com que a escola seja um local agradável e de mudança de vidas”,
completou a Prefeita Manoela Peres.
A previsão da Secretaria Municipal
de Obras é de entregar a obra concluída em 1 ano e meio. Nesta primeira
etapa, está sendo feita a preparação,
limpeza do terreno e construção do
canteiro. Em seguida, inicia-se a fundação da edificação.
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ESPORTE E LAZER
Rio Bonito Fest Fly vai reunir
pilotos de vôo livre de todo país
A Serra do Sambê,
um dos principais pontos turísticos do município, será palco, pela
segunda vez consecutiva, do Rio Bonito Fest
Fly, festival de vôo livre
que acontece nos dias
7 e 8 de maio, dentro
da programação dos
festejos de aniversário
da cidade. Essa é uma
ação da prefeitura de
Rio Bonito, através da
secretaria de Esporte e
Lazer, em parceria com
o Clube de Vôo Livre da
cidade.
O município se prepara para ser referência no esporte radical,
principalmente
pela
geografia e a vocação
natural da cidade que
propicia a realização de
várias modalidades esportivas. As inscrições
para participação no
evento estão abertas e
podem ser feitas acessando o endereço eletrônico https://doity.
com.br/festfly2022crbvl. As provas acontecerão no horário das 9 ás

17 horas.
O festival, que faz
parte do calendário de
eventos esportivos do
município, deve receber
mais de 100 atletas de
vários estados do país.
O secretário de Esporte e Lazer, Bernardo
Oliveira, falou da sua
felicidade em mais uma
vez poder apoiar o Rio
Bonito Fest Fly, evento
que já está marcado no
calendário da cidade.
‘Trazer o Rio Bonito
Fest Fly para a cidade
foi um pedido do prefeito Leandro Peixe, para
aproveitar a vocação
esportiva e turística do
vôo livre. Fizemos essa
parceria com o Clube de
Vôo Livre pra podemos
entregar mais um evento de muita qualidade,
trazendo
desenvolvimento econômico para
nossa cidade, que está
completando 176 anos’,
explica o secretário de
Esporte.
O presidente do Clube de Vôo Livre de Rio
Bonito, Marco Violante,

FOTO: SECOM / RB

Rampa de võo livre de Rio Bonito será palco do evento

explicou que a cidade está
se encaminhando para
ser referência no esporte radical, principalmente
pela geografia e a vocação natural que propicia
a realização de várias modalidades esportivas no
município.
‘Rio Bonito está se encaminhando para ser o
maior polo de esporte radical do Rio de Janeiro.

Hoje temos quatro picos
de decolagem em pleno
funcionamento, e isso nos
proporciona fazer vôos em
360º para decolar. Aqui só
não voa se estiver chovendo
ou com um vento muito forte’, afirma Marco Violante.
Lembrando que as inscrições são gratuitas e
podem ser feitas no https://doity.com.br/festfly2022crbvl.

Projeto Transformar
tem inscrições
abertas para aulas de
basquete em Itaboraí
O Projeto Transformar,
promovido pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer
(SEMEL), está com inscrições
abertas para aulas gratuitas de
basquete, destinadas a jovens
de 12 a 20 anos. As aulas acontecem às terças e quintas-feiras
em dois horários, das 8h às 9h30
e das 15h às 16h30, na Estação
Cidadania, em Nova Cidade.
Com quase um ano de existência, o projeto com modalidade de Basquete conta, atualmente, com 62 alunos inscritos e visa
incluir cada vez mais os adolescentes e jovens no esporte. Além
de incentivar hábitos saudáveis e
possibilitar a revelação de novos
talentos.
Para se inscrever, basta comparecer a Estação Cidadania, nos
dias e horários da aula, portando
documento de identificação com
foto. Para menores de idade, é
necessário a presença do responsável, juntamente com seus
documentos.
“É um projeto que está dando certo na Estação Cidadania,
por conta da estrutura que temos lá. Com o projeto de novas
quadras no município, vamos
poder ofertar esse esporte em
mais regiões”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Lenon Coutinho.
No último dia 26/04, os me-

ninos do projeto participaram
de um jogo amistoso contra a
Dunk Escolinha de Basquetebol,
no Clube Vera Gol, em Outeiro
das Pedras. No desafio, os alunos
tiveram a experiência de jogar
uma partida com tempo oficial,
súmula e arbitragem.
Para o professor de Educação Física e responsável pelo
Basquete na cidade, Thiago
Orbe, Itaboraí tem vocação esportiva e o projeto tem a oportunidade de mostrar aos alunos
que eles podem chegar longe
com o esporte.
“Aqui nós podemos alimentar o sonho deles de serem jogadores profissionais de basquete,
de um dia sonhar em entrar
numa quadra e disputar partidas
profissionais do esporte”, disse
Thiago.
A Estação Cidadania fica
localizada na Rua Hilda Araújo,
esquina com a Avenida Genésio da Costa Cotrim, em Nova
Cidade. Para mais informações,
o telefone de contato é o (21)
2645-5964.
Serviço
Projeto Transformar
Modalidade: Basquete
Local: Estação Cidadania –
Nova Cidade
Rua Hilda Araújo, esquina
com a Avenida Genésio da Costa
Cotrim

