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COLUNISTAS

Com a Celebração do Domingo de 
Ramos, os cristãos do mundo inteiro, 
são chamados a reviver, na força do 
Espírito de Deus que faz nova todas as 
coisas, a Paixão do Senhor. 

Com a Semana Santa, a Maior e mais 
especial dentre todas as semanas para 
o povo de Deus, entramos na reta final 
do itinerário espiritual da Quaresma. 
Foram 40 dias em preparação para aco-
lhermos a Vida Nova que o Cristo Res-
suscitado anualmente nos concede em 
cada Páscoa! 

Como está teu coração para esta 
Páscoa?

Como foi sua preparação para viver 

os momentos mais importantes da nos-
sa vida de fé?

Você já sente a vida nova do Ressus-
citado dentro de você, ao seu lado, em 
cada comportamento diário?

A Páscoa existe para mim, para você, 
para cada um de nós. Não importa a 
nossa condição. O Ressuscitado é Es-
pecialista em transformação de vidas e 
histórias. O que devemos fazer além de 
confiar em Seu Poder Salvador?

Por que há tantas guerras entre nós? 
Por que o desamor encontra espaço em 
tantos corações? Por que tantas divi-
sões, tantos julgamentos e ódio? Onde 
estão os renascidos da Páscoa? Por onde 

anda nossa fé e fisionomia Pascal? Aca-
so não sabeis que tudo que Cristo pas-
sou foi para nos oferecer gratuitamente, 
vida com sentido, vida transformada e 
vida plena?

Abandonemos os fermentos da mal-
dade. Declaremos morte ao homem e a 
mulher velhos que persistem em man-
dar em nós e maltratar os outros! Ado-
remos a Cruz do Cristo! Confiemos em 
Sua Ressurreição! Tomemos posse da 
Vida Nova que a Páscoa nos traz! 

E, para você, na sua alma, no seu co-
ração, na sua vida, será Páscoa ou Car-
naval?

Você decide!

FIQUE POR DENTRO

JACYRA DONATO        
Em entrevista ao Blog Jornal Cultu-

ra Viva, no dia 3 de abril, a vendedora 
Jacyra Donato, moradora de Cabo Frio, 
falou sobre o ramo em que atua de 
moda fi tness. Ela comentou sobre algo 
real e que, de fato, afetou muita gen-
te: como a área fi tness ganhou espaço 
na mídia e na vida comum. “O mundo 
evoluiu e, com isso, um novo concei-
to de saúde se instaurou. Vai além de 
uma preocupação com o bem-estar 
do corpo, é cuidar da saúde de dentro 
para fora. O físico apenas refl ete uma 
consequência desse autocuidado. Está 
longe de ser uma tendência que venha 
passar. Acredito ser duradouro e cres-
cente”, explicou.

AUTOESTIMA        
Como já trabalhou em estúdio de 

musculação, Jacyra já viu muita gente 
melhorar a autoestima depois de con-
quistar a estrutura corporal tão sonha-
da. “É fantástico vir como as pessoas 
mudam quando alcançam seus obje-
tivos! Sentem-se mais seguras, mais 
confi antes em si mesmas. A disciplina é 
algo fundamental para alcançarem seus 
resultados e refl ete em uma mudança 
que vai muito além da estética. Quando 
ela se olha no espelho tem orgulho de 
quem se tornou”, disse.  

POSTURA    
Segundo a vendedora, a coluna e a 

postura são preocupações primordiais 

para quem faz qualquer atividade físi-
ca. “O alinhamento correto do nosso 
corpo é muito importante. Nossa pos-
tura permite que tenhamos movimen-
tos mais precisos e mais efi cientes, 
além de proporcionar bem-estar, uma 
vez que a postura correta não sobre-
carrega nossos músculos e ossos. Uma 
má postura pode ser responsável por 
desencadear alterações na coluna e le-
sões graves”, orientou.

ALIMENTAÇÃO
Sobre os cuidados com a alimen-

tação, a entrevistada destacou o equi-
líbrio como uma grande chave para o 
sucesso em qualquer questão na vida. 
“Precisa, como regra, ter uma alimen-
tação balanceada e saudável. Passar 
dos limites na alimentação acontece, 
mas precisa ser uma exceção.  Equi-
librando tudo se consegue ter uma 
alimentação saudável e comer algu-
mas coisas que acrescentam prazer 
nos momentos de lazer”, disse.

CONTATO    
AJacyra sugeriu que o serviço pú-

blico local, em cada cidade, poderia 
disponibilizar mais atividades sau-
dáveis à população nas praias, nas 
praças e nas unidades dos CRAS. Ela 
já participou de eventos de moda fi-
tness, campeonatos de musculação e 
tem bagagem no setor. Confira seu 
trabalho no Instagram @jassa.dona-
to e no Facebook Jassa Donato.

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Jacyra Donato.

OCUPAÇÃO: Vendedora.

INDICA O QUÊ? O livro “Roteiro Ambiental e Pa-

trimonial da Cidade de Cabo Frio/RJ”, do autor Acioli 

Júnior.

SUA OPINIÃO: Esta obra fala sobre praias, ilhas, 

rios, a Laguna de Araruama, trilhas de Ecoturismo, 

Parques Naturais Municipais e do Parque Estadual da 

Costa do Sol. Traz tudo de maravilhoso para a saúde e 

o bem-estar da população! Proporciona conhecimen-

to na teoria e dá a chance de pôr em prática a ativida-

de física, conhecendo cada um dos lugares abordados.

Cantinho do Poeta
Por: Evaldo Peclat

Nascimento

A CIDADE MAIS 
RELIGIOSA DO ESTADO
São mais de 50 igrejas evangélicas (o site “DiarioCidade” lista 49 

delas) registradas no Conselho Municipal de Pastores (CMP), vários 
templos católicos (Centro, Fazenda Brasil, Lucilândia, Imbaú, Aldeia 
Velha e Caxito, entre outros) um budista e diversos praticantes do es-
piritismo, que se traduzem em milhares de adeptos, num universo de 
22 mil habitantes. Com este “handcap”, Silva Jardim já pode ser con-
siderada a cidade mais religiosa do Estado do Rio de Janeiro, embora 
ainda não haja estatística ofi cial sobre isto. Principalmente no Centro 
e bairros periféricos, há igrejas com a distância de entre 100 e 200 me-
tros umas das outras. Talvez venha daí o fato de a cidade ser uma das 
poucas – se não a única -- do Estado a possuir uma entidade que reúne 
as diversas denominações protestantes.

A começar pelo Centro: a Igreja Matriz Nossa Senhora da Lapa, o 
novo e grandioso templo da Assembléia de Deus na Avenida Oito de 
Maio (cujo antigo fi ca na Rua Borges Alfradique), a Igreja Internacional 
da Graça de Deus (em frente à Praça Amaral Peixoto), a 1ª Igreja Batista, 
na esquina da Rua Coronel Cazeca, e a Universal do Reino de Deus, na 
Rua Luiz Gomes. Ainda no Centro, o templo das Testemunhas de Jeová, 
na Rua Padre Ávila. Seguindo adiante, a Assembléia de Deus da Rua 
Antônio Augusto de Amorim, e a Deus é Amor, do outro lado da linha 
férrea, no bairro Caju.

Indo pela Avenida Silva Jardim, já no bairro Reginópolis, há a 
Mundial da Graça de Deus; a Batista Memorial, a cerca de 100 metros 
adiante; a Memorial do Calvário, também a 100 metros; além de uma 
recém-construída, na mesma distância. Ainda na Rua Antônio Augusto 
de Amorim, no bairro Caju, encontram-se a igreja Assembléia de Deus 
“Restaurando Vidas” e a “Vida Plena em Deus”, também a aproximada-
mente 100 metros uma da outra. 

Partindo para o bairro Fazenda Brasil, por exemplo, tem a Igreja 
Evangélica Jesus Está Voltando, no início da Rua Pedro Pereira Garcia. 
Quase no fi nal do bairro, fi ca a igreja Batista na Rua Rio Juruá. No 
bairro Romanópolis, há mais um templo da Paróquia Nossa Senhora 
da Lapa.

O templo budista localiza-se quase no fi nal da Rua Sansão Pedro 
David, no bairro São Carlos. Embora a cidade não tenha nenhum local 
ofi cial de reunião de adeptos do Espiritismo ou de religiões de afrodes-
cendentes, como Umbanda e Candomblé, por exemplo, muitos as pra-
ticam nas próprias casas. Talvez a pouca visibilidade destes praticantes 
se dê também em função do grande predomínio do segmento cristão 
o que os levariam a sentirem-se constrangidos em declarar a sua fé reli-
giosa publicamente. Aliás, alguém já disse que “em Silva Jardim há mais 
igrejas do que botequins”, o que não deixa de ser uma boa constatação.

 Tudo isto sem falar no fato de que é uma prática comum várias 
famílias evangélicas promoverem cultos de louvores em suas próprias 
casas ao menos uma ou duas vezes por semana. Assim como ver-se 
grupos de pessoas distribuindo panfl etos religiosos nas ruas, a exem-
plo do que aconteceu no último dia 31/07/21, com membros da “Igreja 
da Graça” entregando convites para o culto pelo aniversário dos seus 
13 anos de existência no Município. Ou algum fi el mais fervoroso pre-
gando e evangelizando em calçadas ou praças públicas (como também 
ocorreu no mesmo dia no calçadão em frente à Igreja católica). 

Os encontros de evangélicos, por exemplo, geralmente trazem ca-
ravanas com centenas de fi eis de outros municípios do Estado e até de 
fora. Mesmo muitos que não freqüentam igrejas regularmente, se de-
claram “evangélicos”, “protestantes” e/ou “católicos”. Tanto que a cidade 
já dispõe até mesmo de um evento “quase” ofi cial chamado “Consagra 
Silva Jardim” o qual reúne pregadores e cantores evangélicos nas pro-
gramações das festas de emancipação político-administrativa do Mu-
nicípio (dia Oito de Maio). 

A Igreja Nossa Senhora da Lapa, cuja santa é a padroeira do Mu-
nicípio, também reúne centenas de fi eis de dentro e fora da cidade na 
sua comemoração no dia 08 de Setembro. O município tem, até mes-
mo, um “Monumento à Bíblia”, instalado na Praça Amaral Peixoto. Vale 
lembrar, ainda, que o segmento evangélico também é responsável por 
parcela signifi cativa de eleitores capazes de decidir um pleito em favor 
de determinado candidato, como naturalmente aconteceu na última 
eleição para prefeito na cidade.

Por tudo isto e muito mais, fi ca aqui a modesta sugestão deste poe-
ta no sentido de que Silva Jardim adote ofi cialmente o título – e a pos-
tura -- de “A Cidade mais Religiosa do Estado”. Quem sabe isto consiga 
trazer mais um pouco de paz política e social para o município. Assim 
como, por sinal, uma nova modalidade de turismo para a cidade – o 
Turismo Religioso – o que poderia ser uma boa opção de trabalho e 
renda para os munícipes, já que o Município se ressente muito disto.

Evaldo Peclat Nascimento, Jornalista, Professor e Poeta.

C
Padre Ortodoxo 
Eduardo Braga Palavras de Avivamento

Viver a Páscoa e viver de Páscoa 

ATOS LEGAIS
CONCESSÃO DE LICENÇA

CLAUDIO CABRAL NOVIS ME, torna público que recebeu da PREFEITURA 

DO MUNICÍPIO DE TANGUÁ através da SECRETARIA DE MEIO AMBIEN-

TE, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS – SEMMA, processo nº 1615/2020, 

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS), com validade até 05 de outu-

bro de 2026, para operar a atividade de empacotamento de carvão vegetal 

na Estrada da Posse, s/nº - Tanguá – RJ.
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REGIÃO

Justiça derruba Decreto Legislativo que suspendia 
intervenção no Hospital Regional Darcy Vargas
  Lívia Louzada

folhadaterradigital@gmail.com

Durou pouco mais de 24h a derru-
bada da intervenção do Hospital Re-
gional Darcy Vargas, em Rio Bonito. 
Após a Câmara de Vereadores da cidade 
suspender a intervenção através de um 
Decreto Legislativo, na sessão do último 
dia 5, no final da tarde do dia seguinte 
(6), a Justiça tornou a decisão sem efeito. 
O Judiciário se manifestou depois que o 
Ministério Público e a Prefeitura de Rio 
Bonito deram entrada em um Mandado 
de Segurança, contra a determinação 
Legislativa.

Decreto Legislativo
A decisão do Legislativo foi apre-

sentada pelo presidente da Câmara, 
Eduardo Soares, assinada pelos 10 vere-
adores e aprovada por unanimidade. Na 
sessão, ele disse que entendia que havia 
sido “feita justiça. Nunca tive dúvidas de 
que era da vontade da população que o 
hospital fosse devolvido ao seu grupo de 
associados, que representa a nossa po-
pulação”.

Justiça tornou sem efeito decisão da Câmara e manteve intervenção
No documento, os vereadores de-

cretavam que: “Faço saber que a Câ-
mara municipal de Rio Bonito, dentro 
de suas atribuições legais, regimentais 
e como determina a Lei Orgânica Mu-
nicipal, susta os efeitos do Decreto nº 
068/2021, de autoria do Poder Execu-

tivo que dispõe sobre a intervenção no 
Hospital Regional Darcy Vargas, por 
extrapolar o seu poder regulamentar, 
bem como todas as disposições contrá-
rias a este Decreto.

Esse decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, retroagindo seus efei-

tos a data de sua assinatura, revogando 
quaisquer disposições em contrário”.

Caso foi parar na Delegacia 
No dia seguinte ao Decreto da Câ-

mara, integrantes da diretoria eleita 
pelos sócios em março, teriam tentado 
entrar nas dependências da unidade de 
posse do documento.

Houve um princípio de confusão 
pois os mesmos não teriam tido a en-
trada autorizada, segundo informa-
ções. O caso acabou na 119ª Delegacia 
de Polícia de Rio Bonito, onde foi feito 
um Registro de Ocorrência, por poli-
ciais militares, que foram chamados na 
unidade de saúde, por ameaça e deso-
bediência.

Decisão da Justiça
Mas no final da tarde do mesmo dia 

6, a Justiça tornou sem efeito o Decre-
to Legislativo. Segundo documentos 
obtidos pela reportagem da FOLHA, a 
Prefeitura de Rio Bonito e o Ministério 
Público entraram com um Mandado 
de Segurança contra a decisão da Câ-

mara de Vereadores. Em seu despacho, 
o juiz Rafael Azevedo Ribeiro Alves, 
finalizou sua decisão dizendo que: “O 
fato é que o Decreto Interventivo se 
reveste dos requisitos legais e constitu-
cionais e já foi avalizado por, ao menos 
dois órgãos jurisdicionais, de sorte que, 
a primeira vista, não cabe ao legislativo 
local, simplesmente, sustar seus efeitos 
em aparente retaliação política”.

Na sessão seguinte ao veredito da 
Justiça, dia 7, o vereador Humberto 
Belgues disse considerar a decisão ju-
dicial antiética. 

“Acho isso totalmente antiético, 
uma vez que um poder invade a com-
petência do outro, porém, tenho certe-
za que vossa excelência (se referindo 
ao presidente da Casa) ordenará que a 
nossa Procuradoria se encarregue des-
se assunto. Espero que essa casa con-
siga derrubar essa liminar. Que se faça 
a vontade do povo. Espero que a nossa 
Procuradoria seja feliz e a gente con-
siga resolver esse imbróglio e a nossa 
população tenha um bom atendimento 
no hospital”, disse.

Boa notícia para os morado-
res de Rio Bonito. Começa nos 
próximos dias as obras de pa-
vimentação de várias ruas do 
município através do Programa 
Asfalto Presente. O convênio, 
assinado entre a prefeitura e o 
Governo do Estado, através da 
Secretaria de Estado das Cida-
des, tem o objetivo de melhorar 
a malha rodoviária do municí-
pio, que foi danificada por con-
ta das chuvas. As intervenções 
começam pelas ruas do bairro 
Mangueirinha, na entrada da 

cidade, e seguem por outras 
vias do Centro, como a Avenida 
Sete de Maio.

O Departamento de Es-
tradas de Rodagem (DER) irá 
fornecer materiais e insumos 
para a execução dos projetos 
apresentados pela prefeitura. 
Caberá ao município realizar 
as obras, conservação, manu-
tenção e demais ações previstas 
no projeto de melhorias. Esta é 
mais uma obra importante que 
a gestão municipal vai iniciar 
em parceria com o Governo do 

Estado, visando o bem-estar e a 
segurança da população.

Com a pavimentação das 
ruas, será possível melhorar 
a fluidez do trânsito e colocar 
uma melhor sinalização para 
os pedestres e motoristas que 
trafegam diariamente pelas 
ruas da cidade. Além do “Asfal-
to Presente”, outras obras de 
pavimentação estão previstas 
para acontecer, ainda este ano, 
em outros locais do município, 
através da parceria com o Go-
verno do Estado.

Prefeito Leandro Peixe durante a assinatura do convênio para obras da malha viária do município

Chiquinho Brazão 
apresenta PL para 

guarda compartilhada 
ou unilateral de pets em 
caso de separação

É cada vez maior o número de bra-
sileiros que possuem um animal do-
méstico.  Números que aumentaram 
durante a pandemia - cerca de 30%, 
segundo pesquisa da Radar Pet 2021. 
Acontece que os casos de divórcios e 
separações também subiram com a 
necessidade do isolamento social, aí 
começou um drama à parte para mui-
tas famílias: com quem fica os pets?

Hoje, quando não há acordo en-
tre as partes sobre os bichinhos, cabe 
ao juiz decidir. Para muitos donos 
de animais, nem sempre é uma deci-
são justa, porque não leva em conta 
o amor de ambos. Ou seja, a Lei não 
acompanhou a mudança de compor-
tamento das pessoas, que, muitas 
vezes, tratam seus pets como parte 
importante da família. E foi pensando 
no bem estar dos bichos e das duas 
partes envolvidas no processo, que o 
deputado federal Chiquinho Brazão 
deu entrada no Projeto de Lei que re-

gulamenta a guarda compartilhada. 
“ Para preencher essa lacuna, mi-

nha proposta é alterar o Código Ci-
vil e o Código de Processo Civil para 
prever expressamente que os animais 
de estimação possam ser objeto de 
guarda, unilateral ou compartilhada, 
e da obrigação de contribuir para a 
sua manutenção. As pessoas tratam 
seus animais de estimação como um 
membro da família, quase como um 
filho, pelo amor e o carinho que é 
construído dentro dessa relação ao 
longo do tempo entre a pessoa hu-
mana e o animal de estimação. O que 
pretendemos com esta propositura, é 
acompanhar o pensamento da socie-
dade”, explicou o deputado, autor do 
projeto. 

Assim, com esse Projeto de Lei, 
os dois tutores terão a companhia de 
seus pets e os próprios animais vão 
continuar usufruindo do amor e do 
carinho de ambos.

O deputado 
federal 
apresentou 
o projeto de 
lei 4375/2021 
que propõe 
a guarda 
compartilhada 
ou unilateral 
de animais 
de estimação 
em caso de 
divórcio ou 
separação.

Programa Asfalto Presente começa 
a recuperar ruas da cidade
nos próximos dias 

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Câmara Municipal de Tanguá
ERRATA DE PUBLICAÇÃO 

PUBLICADA NA EDIÇÃO 1026 DE 31/03/2022

PROCESSO: 028/2022

ONDE SE LÊ:

TANGUÁ-RJ, 23/02/2022

LÊ-SE:

TANGUÁ-RJ,28/01/2022

EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2022
PROCESSO: 017/2022

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ E RIOPAR PAR-

TICIPAÇÕES S/A.

OBJETO: Aquisição de vale-transporte eletrônico (Cartão Rio-

Card) para os servidores da Câmara Municipal de Tanguá.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses com início em 

17/02/2022.

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

TANGUÁ-RJ,17/02/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA

PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2022
PROCESSO: 016/2022

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ E TRIPAR BSB 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

OBJETO: Vale alimentação, na forma de cartão Presencial, 

magnético ou de tecnologia similar para os servidores da Câmara 

Municipal de Tanguá.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses com início em 

17/03/2022.

VALOR ESTIMADO: R$ 238.881,60 (duzentos e trinta e oito mil 

oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

TANGUÁ-RJ,17/03/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA

PRESIDENTE

Lei nº 1368, de  11 de Abril de 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ,  pro-

mulga, nos termos do § 7º do artigo 76 da Lei Orgânica do Municí-

pio de Tanguá, a seguinte Lei: 

Dispõe sobre a contratação de menor aprendiz no âmbito do 

Município de Tanguá-RJ e dá outras providências”.

CAPÍTULO I

DO APRENDIZ

 Art. 1º - será observado o disposto nesta Lei, as relações ju-

rídicas pertinentes à contratação de aprendizes pelo Município de 

Tanguá, Estado do Rio de Janeiro.

 Art. 2º - Aprendiz é o maior de quatorze anos e menor de de-

zoito anos que celebra contrato de aprendizagem, nos termos de-

fi nidos nesta Lei.

 §1° O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais 

prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psí-

quico, moral e social e em horários e locais que não permitam a 

freqüência à escola.

§2° A idade máxima prevista no caput deste artigo não se apli-

ca a aprendizes portadores de defi ciência.

 CAPÍTULO II

DO CONTRATO DE APRENDIZAGEM

 Art. 3º - Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho es-

pecial, ajustado por escrito e por prazo determinado não superior 

a dois anos, em que o empregador se compromete a assegurar ao 

aprendiz, inscrito em programa de aprendizagem, formação técni-

co-profi ssional metódica compatível com o seu desenvolvimento 

físico, moral e psicológico, e o aprendiz se compromete a executar 

com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação.

 Art. 4º - A validade do contrato de aprendizagem pressupõe 

sua formalização mediante anotação na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz à escola, 

caso não haja concluído o ensino fundamental ou ensino médio, 

e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob a 

orientação de entidade qualifi cada em formação técnico-profi ssio-

nal metódica.

 Parágrafo Único - Para fi ns do contrato de aprendizagem, a 

comprovação da escolaridade de aprendiz portador de defi ciência 

mental deve considerar, sobretudo, as habilidades e competências 

relacionadas com a profi ssionalização.

 Art. 5º - O contrato de aprendizagem estabelecido por esta Lei 

em nenhuma hipótese implicará vínculo de emprego do aprendiz.

 CAPÍTULO III

DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

 Art. 6 - Ao aprendiz, será garantido o salário mínimo hora.

Art. 7 - A duração do trabalho do aprendiz não excederá seis 

horas diárias.

 § único - O limite previsto no caput deste artigo poderá ser de 

até oito horas diárias para os aprendizes que já tenham concluído 

o ensino fundamental e ensino médio, se nelas forem computadas 

as horas destinadas à aprendizagem teórica.

 Art. 8 - São vedadas a prorrogação e a compensação de jor-

nada.

Art. 9- A contribuição previdenciária será efetuada para o Regi-

me Geral de Previdência Social, segundo alíquotas estabelecidas 

para tal regime.

.Art. 10 - As férias do aprendiz devem coincidir, preferencial-

mente, com as férias escolares, sendo vedado fi xar período diver-

so daquele defi nido no programa de aprendizagem.

 Art. 11 - O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu 

termo ou quando o aprendiz completar dezoito anos, exceto na 

hipótese de aprendiz defi ciente, ou, ainda antecipadamente, nas 

seguintes hipóteses:

 I - desempenho insufi ciente ou inadaptação do aprendiz;

II - falta disciplinar grave;

III - ausência injustifi cada à escola que implique perda do ano 

letivo; e

IV - a pedido do aprendiz.

Art. 12 - Para efeito das hipóteses descritas nos incisos do art. 

21 desta Lei, serão observadas as seguintes disposições:

  I - O desempenho insufi ciente ou inadaptação do aprendiz 

referente às atividades do programa de aprendizagem será ca-

racterizado mediante laudo de avaliação elaborado pela entidade 

qualifi cada em formação técnico-profi ssional metódica;

  II - a falta disciplinar grave caracteriza-se por quaisquer das 

hipóteses descritas no art. 482 da CLT;

  III - a ausência injustifi cada à escola que implique perda do 

ano letivo será caracterizada por meio de declaração da instituição 

de ensino.

 

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 – Esta Lei de iniciativa da Vereadora Márcia Matos entra 

em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrario. 

Aline de Sá Pereira

Presidente

Lei nº 1369, de  11 de Abril de 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ,  pro-

mulga, nos termos do § 7º do artigo 76 da Lei Orgânica do Municí-

pio de Tanguá, a seguinte Lei: 

Dispõe sobre passeios turísticos voltados à população idosa 

do Município, e dá outras providências. 

Art. 1º - Esta Lei visa proporcionar à população idosa acesso a 

atividades turísticas no Município, voltadas à saúde e ao bem estar 

dos idosos, ao ecoturismo, ao incremento de visitações a sítios 

de valor histórico, artístico e paisagístico, à fruição de museus e 

bibliotecas e de outros equipamentos, serviços e programas cultu-

rais, educacionais, esportivos e recreativos. 

Art. 2º - O Poder Público defi nirá, em regulamento, a periodici-

dade, os pontos de partida e de destino dos passeios e demais es-

pecifi cidades necessárias à formação de uma agenda permanente 

de atividades turísticas para idosos. 

Art. 3º - O Poder Executivo poderá fi rmar convênios, parcerias 

e instrumentos de cooperação com órgãos estaduais e federais, 

da Administração Direta e Indireta, entidades privadas e organiza-

ções não governamentais, com os seguintes objetivos: 

I - estimular a visitação de idosos a pontos turísticos do Mu-

nicípio, garantida a acessibilidade a pessoas defi cientes ou com 

mobilidade reduzida; 

II - viabilizar, sempre que possível, a gratuidade do passeio ou 

a modicidade de tarifas ou preços de ingressos; 

III - capacitar guias e monitores para acompanhamento dos 

passeios. 

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei cor-

rerão por conta de verbas orçamentárias próprias, suplementadas 

se necessário. 

Art. 5º - Esta Lei da Vereadora Marciléa Braga Matos/Márcia 

Matos entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário.

Aline de Sá Pereira

Presidente

Lei nº 1370, de  11 de Abril de 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ,  pro-

mulga, nos termos do § 7º do artigo 76 da Lei Orgânica do Municí-

pio de Tanguá, a seguinte Lei: 

INSTITUI O DIA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICÍPIO E 

DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica instituído e incluído no Calendário Ofi cial Do Mu-

nicípio o “Dia do Futebol Amador”, que deverá ser celebrado no 

mesmo dia das comemorações do aniversário de emancipação 

político de nosso município.

Art. 2º - A Secretaria Municipal de Esportes promoverá nessa 

data o ‘Torneio Municipal de Futebol Amador’ com as principais 

equipes amadoras do município, segundo ranking de classifi cação 

do último campeonato municipal.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

Aline de Sá Pereira

Presidente

Lei nº 1367, de  11 de Abril de 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ,  pro-

mulga, nos termos do § 7º do artigo 76 da Lei Orgânica do Municí-

pio de Tanguá, a seguinte Lei: 

“Dispõe sobre a publicação, na internet, da lista de espera dos 

pacientes que aguardam por consultas (discriminadas por espe-

cialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros procedimen-

tos nos estabelecimentos da rede pública de saúde do município e 

da outras providências”.

Art. 1º - A Secretaria Municipal de Saúde deve publicar e atua-

lizar, em seu site ofi cial do município na internet, a lista de espera, 

atualizada, dos pacientes que aguardam consultas (discriminadas 

por especialidade), exames, intervenções cirúrgicas e quaisquer 

outros procedimentos na sua área de gestão.

Parágrafo único -  As listagens disponibilizadas devem ser 

específi cas para cada modalidade de consulta (discriminada por 

especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou procedimentos e 

abranger todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades 

da rede municipal de saúde, incluindo as unidades conveniadas.

Art. 2º - A divulgação das informações de que trata esta Lei 

deve observar o direito à privacidade do paciente, que poderá ser 

identifi cado pelo número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou 

pelo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Art. 3º - A lista de espera de que trata esta Lei deve ser dispo-

nibilizada em cada esfera de Governo pelo gestor do SUS, que 

deverá seguir a ordem de inscrição para a chamada dos pacientes, 

salvo nos procedimentos emergenciais, reconhecidos como tal.

Parágrafo único - O gestor estadual do SUS deve unifi car as 

listas estaduais, levando em consideração os critérios técnicos 

para o atendimento do paciente.

Art. 4º - As listas de espera divulgadas devem conter:

I – a data de solicitação da consulta (discriminada por especia-

lidade), do exame, das intervenções cirúrgicas ou de outros pro-

cedimentos;

II – a posição que o paciente ocupa na fi la de espera;

III – o nome completo dos inscritos habilitados para a respectiva 

consulta, exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos;

IV – a relação dos pacientes já atendidos, por meio da divulga-

ção do número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) ou do Cadas-

tro de Pessoas Físicas (CPF);

V – a especifi cação do tipo de consulta (discriminada por espe-

cialidade), exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos; 

e

VI – a estimativa de prazo para o atendimento solicitado.

Art. 5º - As unidades de saúde afi xarão em local visível as prin-

cipais informações desta Lei.

Art. 6º - Esta lei será regulamentada até 90 (noventa) dias após 

a sua publicação.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Aline de Sá Pereira

Presidente

Tiers Rangel 

Lívia Louzada

(21) 97252- 5092

(21) 97252- 5092
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Chuva atinge região de Boa Esperança, 2º distrito de Rio Bonito  
e afeta cerca de mil pessoas; 12 famílias fi caram desabrigadas

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Foram pouco mais de qua-
tro horas de chuva forte, cerca de 
200mm/h, o bastante para deixar 48 
pessoas desabrigadas, cerca de 150 
desalojadas, e em torno de mil mora-
dores afetados nos bairros do segun-
do distrito de Rio Bonito na noite 
do dia 1 de abril (sexta-feira) e ma-
drugada do dia 2 (sábado). Vertente, 
Palmital, Rio Mole, Nova Cidade, Ja-
cundá e Parque Andréia foram as lo-
calidades que, segundo a Prefeitura, 
a chuva causou mais estragos. 

Apesar da tragédia não ter feito 
vítimas fatais, um idoso torceu o pé 
quando salvava um de seus filhos du-
rante o deslizamento, mas foi aten-
dido no sábado e não foi detectada 
nenhuma fratura.  

Em Vertente, 12 famílias tiveram 
as casas completamente destruídas 
e ficaram abrigadas na Escola Mu-
nicipal Ângelo Longo, no Parque 
Andréia. A reportagem da FOLHA 
esteve na escola e conversou com 
uma dessas vítimas, a dona de casa 
Priscila Santos, de 27 anos. Ela con-

tou que a chuva começou a ficar forte 
por volta das 23h, mas não acredita-
va que fosse acontecer nada porque 
em toda sua vida morando no local, 
chuvas mais fortes que a que caiu, 
não tinham causado prejuízos.

Ela explicou que sua mãe, que 
morava próximo a sua casa, avisou 
que o riacho que passava ao lado da 
casa, estava transbordando, e que to-
dos tinham que fugir. Ela, o marido e 
as duas filhas, de 8 e 11 anos  saíram 
e então tiveram a dimensão da des-
truição.

“O problema foi que a chuva fez 
a barreira que ficava atrás (da casa) 
desmoronar e levar tudo, todas as ca-
sas. Ficamos abrigados com a roupa 
do corpo mesmo durante a madru-
gada, na mata, em baixo de uma lona 
que meu pai improvisou. Só quan-
do o dia começou a amanhecer que 
a gente conseguiu ver o que tinha 
acontecido, foi horrível. Perdemos 
tudo”, lembra Priscila.

Em Palmital, localidade ao lado 
da Vertente, o Lavrador Lourival 
Belo, de 61 anos também foi uma 
das vítimas. A mesma barreira que 
deslizou levando a casa de Priscila 

e de seus parentes, também matou 
cerca de 200 animais, entre patos e 
galinhas que o trabalhador criava e 
de onde tirava parte do seu sustento. 
Ele contou à reportagem que conti-
nua na casa, já que não foi destruída, 
apesar de ter sido considerada área 
de risco pela Defesa Civil. 

“Não tenho como deixar meus 
bichos aqui. Se eu saísse daqui, como 
minha mulher fez, quem ia dar comi-
da a eles? ”, indaga o trabalhador.

Ele ainda lembra como era o ce-
nário antes do deslizamento. “Isso 
tudo aqui era bananal e pé de jaca” 
(apontando para o terreno ao lado de 
sua casa).

Doações
Segundo a Prefeitura de Rio Bo-

nito, as pessoas que ficaram abriga-
das na escola, receberam atendimen-
to psicológico, vacina antitetânica, e 
alimentação. Alguns animais dessas 
famílias que conseguiram ser res-
gatados, também receberam atendi-
mento na unidade. 

O município criou a campanha, 
S.O.S. Rio Bonito, para arrecadar 
doações e uma tenda foi montada na 

Praça Fonseca Portela, no Centro, 
para receber donativos. De acordo 
com a secretária de Assistência So-
cial, Natália Guimarães, em entrevis-
ta à FOLHA, as doações chegaram 
de todos os lados, tanto particular, de 
empresas privadas, quanto de órgãos 
governamentais. 

“Recebemos da UENF (Universi-
dade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro) cestas básicas, 2.400 
litros de água mineral da Águas do 
Rio; o Estado enviou 150 cestas bá-
sicas, 150 kits de limpeza e de higie-
ne pessoal, mais 100 litros de água 
também. As Lojas Sensação doaram 
40 travesseiros, 40 jogos de roupa 
de cama e banho, e 40 toalhas. E o 
Terê Frutas tem abastecido as famí-
lias com legumes, frutas e verduras”, 
contabilizou a secretária que também 
enfatizou a doação de pessoas anôni-
mas, como por exemplo a doação de 
ração para os animais resgatados.

Futuro 
A secretária Natália Guimarães 

contou também que as 12 famílias 
desabrigadas serão levadas para 
casas custeadas com o aluguel 

social, cujo processo já está em 
tramitação, e também receberão 
o benefício do Cartão Recomeçar, 
um programa do governo do es-
tado para famílias que perderam 
tudo em decorrência das chuvas. 
Esse cartão permite que as víti-
mas comprem eletrodomésticos 
de linha branca, como geladeira, 
freezer, fogão, e micro-ondas e 
também material de construção. 

“A princípio daremos o supor-
te elementar, porque a maioria 
perdeu tudo. Eles têm o Auxílio 
Brasil para dar essa ajuda no iní-
cio, e a Defesa Civil está estudan-
do o local para ver se futuramente 
eles já podem ir para lá e voltar a 
ter a renda deles, voltando a agri-
cultura, pois uns também criavam 
galinhas, vendiam ovos e tiravam 
seu sustento. A gente está fazen-
do todo esse estudo pra ver se 
eles podem retornar ao local pra 
plantar, não para morar, porque 
há muito risco”, enfatizou.

O aluguel social é um benefí-
cio previsto em lei por seis meses 
e pode ser prorrogado por mais 
seis.   

Várias casas foram totalmente destruídas durante a enchente, onde apenas 3 moradias fi caram de pé

Os investimentos em Educação 
continuam sendo prioridade em 
Araruama. Tanto que na última 
terça-feira, 12, a Prefeitura inau-
gurou mais uma Casa Reforço Es-
colar. A nova unidade fica no bair-
ro XV de Novembro.

O objetivo do projeto é aliar o 
aprendizado escolar com a geração 
de trabalho e renda.

Na prática, a Prefeitura trans-
forma a casa de professoras que 
estavam desempregadas em uni-
dades de reforço escolar, ou seja, 

os alunos da Rede Municipal que 
estão com dificuldades no apren-
dizado são encaminhados para o 
projeto.

Oportunidade para muitas 
crianças e adolescentes que duran-
te a pandemia ficaram com dúvi-
das no conteúdo das disciplinas.

O projeto também remunera 
as professoras, a título de aluguel. 
Além disso todas as casas foram 
adaptadas com a estrutura neces-
sária, com mesas, cadeiras, quadro, 
tatame, almofadas, além de todo 

material de ensino, como livros e 
cadernos.

A Casa Reforço Escolar do 
bairro XV de Novembro vai fun-
cionar de segunda a sexta-feira, de 
07h30 às 17h30. As aulas vão ter 
duração de 1 hora, com 10 alunos 
por turma.

As professoras das escolas pú-
blicas municipais são os respon-
sáveis por encaminhar à Casa Re-
forço Escolar os alunos do 1º ao 9º 
ano que estejam com mais dificul-
dade nos estudos.

Araruama inaugura a Casa Reforço 
Escolar no bairro XV de Novembro

O bairro XV de Novembro ganhou mais  uma unidade do projeto Casa Reforço Escolar

Atleta de Silva Jardim 
conquista campeonato 
de Taekwondo no 
nordeste

O faixa preta silvajardinense Wan-
derson Batista da Silva conquistou o 1º 
lugar no ranking estadual pernambu-
cano de Taekwondo e a 5ª colocação 
na seletiva para o campeonato nacio-
nal. A disputa ocorreu em Recife, nos 
dias 02 e 03 de abril. Ele luta há 22 
anos e participa de competições há 16. 
O atleta coleciona 69 medalhas e 12 
troféus em sua carreira.

Wanderson foi recebido pela pre-

feita Maira Figueiredo, que enalteceu 
sua vitória. Na ocasião ela fez questão 
defrisar que o incentivo ao esporte foi 
– e sempre será – uma prioridade do 
seu governo.

O campeão é também um grande 
incentivador do esporte, tanto que de-
seja proporcionar essa experiência às 
crianças, jovens e adolescentes, dando 
aulas gratuitas no CRAS RENAS-
CER.

O campeão de 
Taekwondo,
Wanderson 
Batista, ao lado
da prefeita de 
Silva Jardim, 
Maira Figueiredo
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Por conta do grande volume de chu-
va que caiu em Maricá na noite do dia 1 
e madrugada do dia 2, maior volume de 
chuva da história da cidade, 260 mm em 
24 horas, o prefeito da cidade, Fabiano 
Horta, fez três frentes de ação como res-
posta imediata às enchentes; assistência 
social às pessoas, com acolhimento e 
atendimento médico e psicológico; auxí-
lio financeiro para famílias atingidas; e 
obras públicas de recuperação de áreas, 
desde as imediatas como a recuperação 
da Ponte de Ubatiba.

O aluguel social, de 1.500 pagos em 
moeda Mumbuca (equivalente a 1.500 
reais), já foi creditado na conta de 60 
famílias que tiveram suas casas interdi-
tadas pela Defesa Civil.

A Prefeitura de Maricá criou um 
cinturão de apoio envolvendo dez ór-
gãos e abrigos emergenciais para ajudar 
as vítimas. Duas bases de apoio foram 
montadas em escolas municipais para 
fazer o acolhimento imediato dos mora-
dores e 42 pessoas desabrigadas ou com 
dificuldades de retorno para suas resi-
dências passaram a noite e madrugada 
do dia 2.

“Estamos atentos e agindo com nos-
sas equipes da Prefeitura nas iniciativas 

de emergência. Foi uma chuva muito 
forte, mas a reação rápida evitou um 
impacto ainda maior. Felizmente, não 
tivemos nenhum óbito no município. E 
seguimos no máximo esforço para que 
as pessoas prejudicadas por essas chu-
vas retomem suas vidas com dignidade. 
Vamos fazer tudo o que for preciso”, 
afirmou o prefeito Fabiano Horta.

Ações emergenciais 
em apoio às vítimas
A Defesa Civil do município regis-

trou 217 ocorrências em 19 bairros, 
sendo 14 casos de deslizamentos e as 
regiões mais atingidas foram os bairros 
do Condado, Centro e Itapeba. Equipes 
da autarquia de Obras e da Companhia 
de Saneamento de Maricá (Sanemar) 
atuaram com maquinários em diver-
sas frentes para a limpeza, desobstru-
ção e escoamento de alagamentos das 
ruas e dentro das residências atingidas. 
As ações coordenadas pela Defesa Ci-
vil contaram com apoio do Corpo de 
Bombeiros e envolvem diversos outros 
órgãos municipais, como as secretarias 
de Ordem Pública, Guarda Municipal, 
Trânsito, Educação, Assistência Social, 
Saúde e Direitos Humanos, para apoiar 

Forte chuva atinge Maricá, deixa desabrigados e 
desalojados e Prefeitura paga aluguel social para vítimas 

a população e minimizar os transtornos 
causados pela chuva.

O Centro Educacional Joana Benedicta 
Rangel (Rua Nossa Senhora do Amparo, 
240, Centro) e a Escola Municipal  Clério 
Boechat de Oliveira (Jardim Adalberto Al-

ves, no Flamengo) foram os dois pontos de 
acolhimento das famílias desabrigadas e 
também receberam doações de roupas, rou-
pas de cama e materiais de higiene pessoal.  
A prefeitura já mobiliza uma campanha 
para ajudar as vítimas.

Governador sanciona lei que inclui Rio Bonito no 
tratamento tributário especial para a indústria

Com o objetivo de impulsionar a 
produção industrial e a economia flu-
minense, o governador Cláudio Castro 
sancionou, na terça-feira (05/04), a Lei 
9.633/22, que inclui mais municípios no 
Tratamento Tributário Especial do Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) aplicada ao setor. A 
medida atualiza legislação de 2015 sobre 
o tema. Com isso, Rio Bonito e mais 15 
municípios passam a ser também alcan-
çados pelos benefícios previstos na nor-
ma.

Para se enquadrar no tratamento 
tributário especial, o contribuinte deverá 
encaminhar solicitação à Companhia de 
Desenvolvimento Industrial do Estado 
do Rio de Janeiro (Codin), por meio do 
preenchimento de carta consulta. Após 
análise da Codin, o processo será subme-
tido à deliberação da Comissão Perma-

Aluguel
No dia 4, a Prefeitura iniciou a transfe-

rência de 53 moradores que estavam abriga-
dos no Centro Educacional Joana Benedicta 
Rangel, no Centro, para pousadas da cidade. 
A medida foi conduzida pela Secretaria de 
Habitação e proporcionou mais conforto às 
pessoas até que consigam retornar para suas 
casas ou encontrem, com auxílio dos técni-
cos, imóveis para alugar. Os moradores das 
24 famílias atendidas ficaram hospedados em 
três pousadas: Maricá, Pacho e Via Mar.

Vítima
Levada para uma das pousadas com o 

filho de 12 anos, a moradora Ana Caroline 
Alexandre, 36 anos, perdeu a casa em Itape-
ba com todos os móveis e eletrodomésticos. 
Ela ficou abrigada dois dias na escola Joana 
Benedicta e elogiou o acolhimento.

“Nós tivemos o acolhimento imediato 
no colégio Joana com local para dormir e 
alimentação, onde o coração foi acalentado. 
Na segunda-feira tivemos a surpresa de ser-
mos realocados para essa pousada com todo 
o conforto. Pude tomar um banho quente e 
descansar um pouco mais. Agora com a ca-
beça mais tranquila e acolhidos, poderei ir à 
procura de um novo local para morar”, con-
tou.
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nente de Políticas para o Desenvolvimento 
do Estado do Rio de Janeiro (CPPDE). A 
norma tem o objetivo de estimular o cres-
cimento econômico através do incentivo à 

instalação de polos industriais nos municí-
pios fluminenses, atraindo novas indústrias 
a se instalarem em determinadas regiões.

“Buscamos, cada vez mais, tornar o Es-

tado do Rio de Janeiro mais competitivo 
e atrativo para o setor industrial. Essa lei 
busca reduzir o peso da carga tributária 
diminuindo também as desigualdades en-
tre as regiões e incentivando novos polos 
industriais”, declarou o governador, que 
sancionou o texto durante reunião, no 
Palácio Guanabara, com representan-
tes do setor.

Empresas mais competitivas – A 
inclusão de Rio Bonito na lei de In-
centivo 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 ci-
dade.

“Essa nova lei deixa as empre-
sas do município mais competitivas, 
já que inaugura um novo modelo de 

economia industrial. Dentre os atra-
tivos para os empresários está a taxa 
de apenas 2% de ICMS sobre a venda 
dos produtos, que fica mais barato, e 
mais competitivo no mercado”, afirma 
o prefeito Leandro Peixe.

O que muda – A partir de agora os 
municípios  de Rio Bonito, Petrópolis, 
Teresópolis, Nova Friburgo, Cacho-
eira de Macacu, Casimiro de Abreu, 
Itaboraí, Macaé, Magé, Seropédica, 
Araruama, Barra do Piraí, Japeri, 
Paracambi, Pinheiral e Queimados 
poderão requerer os benefícios ex-
clusivamente da Lei 6979/2015, que 
reduziu a base de cálculo da alíquota 
do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e Pres-
tação de Serviços (ICMS) para 2%, 
contribuindo para a instalação  de em-
presas e expansão de polos industriais.

Prefeito Leandro Peixe (D) comemora a inclusão de RB no regime especial

Ações emergenciais de
atendimento às vitimas 
das chuvas, foram realizadas
pelo governo municipal

FUNERÁRIA 
CEMITÉRIO JARDIM 
DAS ACÁCIAS
(21) 2734-9107

01: Isa Estevão de Sá, falecida 
em 01.03.22, fi lha de José Pinto 
de Sá e Cecília Estevão Batista, 
com 81 anos, deixou 2 fi lhos.

02: Josias Freire de Azevedo, 
falecido em 02.03.22, fi lho de 
Jovelino Freire de Azevedo e Ce-
delina Roza Freire, com 91 anos, 
não deixou fi lhos.

03: Maria da Conceição San-
tana Lessa, falecida em 03.03.22, 
fi lha de Francisco Jose de Santa-
na e Felomena Rigueira, com 92 
anos, deixou 3 fi lhos.

04: Lucas Possas Salgado, fa-
lecido em 05.03.22, fi lho de Bru-
na Possas Silva e Samara Melo 
Salgado, com 1 dia de vida. 
05: Albertina Barbosa de 

Souza, falecida em 08.03.22, fi lha 
de Luiz de Souza e de Genezia 
Dias Barbosa, com 61 anos, dei-
xou 3 fi lhos.

06: Edilberto Armindo Vieira, 

falecido em 10.03.22, fi lho de 
Francisco Armindo Vieira e Alice 
Maria Vieira, com 63 anos, dei-
xou 2 fi lhos.

07: Gael Ferreira da França, 
falecido em 16.03.22, fi lho de 
Rodrigo da França Luiz Ferreira 
e Ana Paula Araújo Ferreira da 
França, com 1 ano de idade.

08: Leonardo Gonçalves 
Motta, falecido em 16.03.22, fi -
lho de Ezeleir Pires da Motta e 
Maria da Gloria Gonçalves, com 
48 anos, deixou fi lhos.

09: Maria da Silva Figueire-
do, falecida em 16.03.22, fi lha 
de Denizarde da Silva Maçulo e 
Adalzira Maria Tinoco, com 84 
anos, deixou 3 fi lhos.

10: Eunice Jardim Fernandes, 
falecido em 20.03.22, fi lho de 
José Jardim Fernandes e Adal-
gisa Serrano Fernandes, com 92 
anos, não deixou fi lhos.

11: Luiza da Conceição Bra-
ga, falecida em 24.03.22, fi lha de 
Manoel Fidencio da Silva e Capi-
tulina Maria da Conceição, com 

86 anos, deixou 3 fi lhos.

12: Daniel Rodrigues, faleci-
do em 25.03.22, fi lho de Octa-
viano Rodrigues de Castro e Nair 
Gomes Marcello, com 93 anos, 
deixou 1 fi lho.

13: Manoel Azevedo Bitten-
court Filho, falecido em 25.03.22, 
fi lho de Manoel Azevedo Bitten-
court e Virginia Francisca Mar-
ques, com 84 anos, deixou 3 
fi lhos.

MEMORIAL VIVA
(21) 2734-1501

ELOA MATOS DE MELO: fale-
cida no dia 01. Filha de Marcelo 
Rodrigues de Melo e Keilany 
Matos de Moura. Com 13 horas. 
Moradora do Centro. Rio Bonito.

THEREZA CRISTINA FERREI-
RA: falecida no dia 01. Filha de 
Raimundo Alves Pimenta e Vil-
ma de Araujo Pimenta. Com 69 
anos. Moradora do Centro. Rio 
Bonito.

JOSIAS FREIRE DE AZEVEDO: 
falecido no dia 02. Filho de Jo-

velino Freire de Azevedo e Ce-
delina Roza Freire. Com 91 anos. 
Morador do Centro. Rio Bonito. 

GELCY BASTOS: falecido no 
dia 04. Filho de José Bastos Filho 
e Maria Nazareth Bastos. Com 71 
anos. Morador do Green Valley. 
Rio Bonito.

ELIELDO NETO DE OLIVEIRA: 
falecido no dia 08. Filho de Car-
los Augusto da Silva Oliveira e 
Dinair Neto. Com 24 anos. Mo-
rador do Boqueirão. Rio Bonito.

TÂNIA ALVES SIQUEIRA MI-
RANDA: falecida no dia 11. Filha 
de Julio Miranda e Maria Alves 
Siqueira. Com 75 anos. Morado-
ra da Praça Cruzeiro. Rio Bonito.

LAVINIA PIRES RODRIGUES: 
falecida no dia 12. Filha de Lean-
dro Rodrigues Gomes e Magna 
Silva Pires. Com 30 semanas. 
Moradora do Basilio. Rio Bonito.

JOSÉ ROBERTO RUFINO DE 
SOUZA: falecido no dia 14. Filho 
de Waldyr Rufi no de Souza e 
Jacy Figueiredo de Souza. Com 
63 anos. Morador da Praça Cru-

zeiro. Rio Bonito.

LEONARDO GONÇALVES 
MOTTA: falecido no dia 16. Filho 
de Ezeleir Pires da Motta e Maria 
da Gloria Gonçalves Motta.
Com 48 anos. Morador do 

Conjunto Monteiro Lobato. Rio 
Bonito. 

LEONOR ALVES MADEIRA: 
falecida no dia 19. Filha de Ma-
noel Alves e Luiza Maria da Con-
ceição. Com 92 anos. Moradora 
da Praça Cruzeiro. Rio Bonito.

EUNICE JARDIM FERNAN-
DES: falecida no dia 20. Filha de 
José Jardim Fernandes e Adalgi-
sa Serrano Fernandes. Com 92 
anos. Moradora do Centro. Rio 
Bonito.

EURICA FAGUNDES MON-
TEIRO: falecida no dia 22. Filha 
de Eduardo Francisco Fagundes 
e Paulina Rosa Fagundes.
Com 83 anos. Moradora de 

Reginópolis. Silva Jardim.

LEDIR FELIPPE: falecido no 
dia 24. Filho de Wady Felippe e 
Ida Felippe. Com 79 anos. Mora-

dor do Centro. Rio Bonito.

DANIEL RODRIGUES: faleci-
do no dia 25. Filho de Octavia-
no Rodrigues de Castro e Nair 
Gomes Marcello. Com 93 anos. 
Morador do Centro. Rio Bonito.

MANOEL AZEVEDO BITTEN-
COURT FILHO: falecido no dia 
25. Filho de Manoel Azevedo 
Bittencourt e Virginia Francisca 
Marques. Com 84 anos. Morador 
da Praça Cruzeiro. Rio Bonito.

EDINEIA DA SILVA MOTA: 
falecida no dia 27. Filha de Os-
valdelino Motta da Silva e Maria 
Anita de Castro. Com 69 anos. 
Moradora de Cidade Nova. Rio 
Bonito.

AIDELIA ELIAS MANSUR: fa-
lecida no dia 31. Filha de Aissar 
Elias e Almerinda Guimarães 
Elias. Com 88 anos. Moradora do 
Centro. Rio Bonito.

JONIVALDO VIANA MAGA-
LHÃES: falecido no dia 31. Filho 
de João Magalhães e Natalina 
Viana Magalhães. Com 62 anos. 
Morador do Outeiro. Araruama.

OBITUÁRIO DO MÊS DE MARÇO - 2022 (RIO BONITO)OBITUÁRIO DO MÊS DE MARÇO - 2022 (RIO BONITO)
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Tanguá inaugura Clínica-Escola do Autista e Casa do Trabalhador  
Lívia Louzada 

 folhadaterradigital@gmail.com 

Foi inaugurado em Tanguá, 
no último dia 12, dois impor-
tantes dispositivos para a cida-
de, a Clínica-Escola do Autista, 
que vai permitir que crianças 
com o Transtorno do Espec-
tro Autista (TEA) possam se 
desenvolver a partir de ativi-
dades voltadas a eles; e a Casa 
do Trabalhador, um programa 
do governo do Estado que tem 
como objetivo ser a ponte entre 
a pessoa que procura emprego 
e qualificação, e o empregador. 
A cerimônia de inauguração 
da Clínica-Escola contou com 
a presença da primeira-dama do 
Brasil, Michelle Bolsonaro, e do 
governador do estado, Cláudio 
Castro.

No mesmo dia, o prefeito de 
Tanguá, Rodrigo Medeiros e o 
governador, assinaram o termo 
de cooperação técnica para obras 
na Estrada da Posse, o Convênio 
com a Coordenadoria do Progra-
ma Estadual de Integração na 
Segurança (CPROEIS), e a auto-
rização para o início das obras do 
Centro de Referência da Juventu-
de (CRJ).

Clínica-Escola do Autista
A instituição inaugurada 

em Tanguá é a terceira do país 
e especializada em pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), e seguirá as coordena-
das da Lei Berenice Piana, que 
instituiu a Política Nacional de 
Proteção aos Direitos da Pessoa 
com TEA. O local atenderá até 

100 crianças, adolescentes e jo-
vens do município, que contarão 
com o tratamento de diversos 
profissionais, como fisioterapeu-
tas, fonoaudiólogos, terapeutas 
ocupacionais, psicopedagogos, 
nutricionistas e outros.

“Hoje é um dia histórico 
para cidade de Tanguá. Esse é 
um equipamento inovador, é o 
terceiro do país, e a gente tem 
a honra de poder oferecer esse 
equipamento que vai atender di-
retamente a 100 famílias em um 
primeiro momento, e que a gente 
já trabalha com a perspectiva da 
expansão”, revelou Rodrigo Me-
deiros. 

Presente na cerimônia de 
inauguração, a ministra da Mu-
lher, Família e Direitos Huma-
nos, Cristiane Britto, parabenizou 
a Prefeitura pela iniciativa. “Os 
pais e responsáveis por cuidar 
de pessoas com autismo aqui na 
cidade, agora tem, neste espaço, 
uma âncora, um porto seguro. 
Parabenizo a prefeitura de Tan-
guá e agradeço a toda a comuni-
dade e à sociedade civil da cidade, 
por pavimentarem um caminho 
de esperança para todos os fami-
liares das pessoas com Transtor-
no do Espectro Autista (TEA)”, 
disse a ministra.

Já a primeira-dama, Michelle 
Bolsonaro, presidente do Conse-
lho do Programa Pátria Volun-
tária, enfatizou a questão do pre-
conceito que pessoas portadoras 
do TEA e seus familiares sofrem. 
“O verdadeiro conhecimento 
afasta o preconceito, a discrimi-
nação e o isolamento das famílias. 

Inaugurações e assinaturas de convênios 
para importantes obras contaram com as 
presenças da primeira dama, Michelle 
Bolsonaro e do governador Cláudio Castro 

Uma sociedade justa só será cons-
truída com a eliminação de toda 
a forma de preconceito. E essa 
responsabilidade é de cada um de 
nós”, pontuou Michelle.

Pacote de investimentos
Após a inauguração da Clíni-

ca-Escola, o governador Cláudio 
Castro assinou o termo de servi-
ço para a reforma e edificação do 
primeiro Centro de Referência da 
Juventude (CRJ), fora da capital 
do estado. “Ter um espaço como o 
CRJ, promovendo atividades cul-
turais e esportivas para os nossos 
jovens, ajuda a abrir portas e lan-
ça um olhar de carinho para uma 
parcela da nossa população que 
merece e não pode ficar esquecida 
pelo poder público”, analisou o go-
vernador.

Outro investimento anunciado 
foi o de R$ 14 milhões para dre-

nagem, recuperação e pavimenta-
ção da Estrada da Posse, que faz 
a ligação da cidade com Itaboraí 
e Rio Bonito, e também ajuda no 
escoamento das produções agrí-
colas, como a laranja. Será feita a 
recuperação do leito da estrada, 
com a implantação da rede de dre-
nagem, pavimentação com asfalto, 
e a sinalização horizontal e verti-
cal do local.

“Seguramente essa é a obra 
mais importante da história de 
Tanguá, na Estrada da posse. Esse 
é um investimento o qual o muni-
cípio jamais teria condições, com as 
suas próprias receitas. Estimamos 
que a licitação (para a realização 
das obras) aconteça ainda no mês 
de abril, para iniciarmos a obra no 
mês de maio”, disse Rodrigo.

Na sequência, foi assinado o 
Programa Estadual de Integra-
ção na Segurança (CPROEIS), já 

anunciado pelo prefeito em entre-
vista à FOLHA, em março. Com 
o convênio, o efetivo da Polícia 
Militar na cidade será duplicado, 
trazendo maior segurança para os 
tanguaenses.

Casa do Trabalhador
A série de assinaturas e inau-

gurações terminou com a lança-
mento da Casa do Trabalhador, 
um local onde diferentes profissio-
nais como psicólogos, assistentes 
sociais, pedagogos, fonoaudiólo-
gos, entre outros, auxiliarão a pes-
soa a conseguir emprego.

Na prática, o órgão será o res-
ponsável por diversas ações em 
prol do trabalhador, como por 
exemplo o mapeamento do arran-
jo econômico local e das demandas 
da população, a realização da bus-
ca ativa por postos de trabalho, a 
identificação das demandas por 
qualificação da região, a criação de 

uma linha de comunicação com os 
municípios para que essas vagas se-
jam identificadas, a oferta dos servi-
ços de orientação para o mundo do 
trabalho, e para atividades empre-
endedoras.

“O equipamento está gerando 
para a cidade 66 postos diretos 
de trabalho, que tem por missão 
dialogar com o setor produtivo e 
prospectar em cada canto da ci-
dade, fazendo um trabalho pare-
cido com aquele que os Agentes 
de Saúde fazem, andando de casa 
em casa, identificando onde está 
esse cidadão que está excluído do 
mercado de trabalho. O objetivo é 
fazer um grande inventário, e com 
ações como essa, associadas a to-
dos os investimentos do governo 
do Estado, a gente diminuir o de-
sequilíbrio econômico, e promo-
ver a inclusão no mercado de tra-
balho da população tanguaense. 

José Dirceu fala sobre 
a democracia brasileira em 
encontro com militantes
 petistas em Maricá

No último dia 11 (seguna-feira) o 
ex-ministro da Casa Civil no governo 
do ex-presidente Lula, José Dirceu, es-
teve no município de Maricá para um 
bate-papo sobre as eleições deste ano. 
O encontro aconteceu no Esporte Clu-

be Maricá, com a presença da deputada 
estadual Zeidan (PT), e diversos repre-
sentantes da militância petista da cidade.

Na oportunidade, o ex-deputado 
relembrou a jornada de alguns ex-
-presidentes do Brasil, como Getúlio 

Vargas, e Jânio Quadros sobre a luta pela 
democracia no Brasil, e os desafios que o 
Partido dos Trabalhadores irá enfrentar 
nessas eleições. 

Em entrevista à reportagem da FO-
LHA, ele falou que não considera que o 
Brasil esteja polarizado politicamente. “O 
Brasil não está polarizado. Dois terços 
dos brasileiros rejeitam o governo dele 
(Bolsonaro). E o povo tem uma opção. 
Mais da metade do povo vota no Lula, 
são dois projetos de Brasil, dois modos de 
vida, duas visões sobre, principalmente, 
a democracia brasileira, que o Bolsonaro 
não tem nenhum compromisso com a de-
mocracia, pelo contrário”, analisou ele.

Já sobre a recente aliança entre Ge-
raldo Alckmin, que deve ser candidato a 
vice-presidente na chapa com Lula, José 
Dirceu disse que esse é o momento de ti-

rar Jair Bolsonaro do poder. 
“Era necessário fazer uma aliança 

mais ampla que a esquerda para enfrentar 
o ‘bolsonarismo’, porque o ‘bolsonarismo’ 
coloca em risco a democracia e desmonta 
os direitos sociais. E o compromisso do 
Alckmin é com a democracia e com os 
direitos sociais, então o acordo está feito 
sobre essa base. Lógico que o PT tem 
outros pontos programáticos que não 
são, vamos dizer assim, do Alckmin, mas 
agora é o momento de tirar o Bolsonaro”, 
explicou o ex-ministro.

Também em entrevista à FOLHA, 
a deputada estadual Zeidan se disse feliz 
com a aliança com Alckmin, e revelou 
que gostaria de ter Ciro Gomes também 
como aliado.

“Fiquei feliz (com a aliança entre Lula 
e Alckmin) porque nós ganhamos uma 

parcela do centro nessa luta em defesa da 
democracia. Nós temos divergências de 
posicionamentos em defesas de algumas 
pautas, mas nós temos algo que nos uni-
fica, que é a defesa da democracia. Hoje, 
nós precisamos entender que o que está 
em jogo é o futuro democrático, é o esta-
do de direto do Brasil, então essa aliança 
unifica um partido que teve um papel im-
portante no Brasil, que foi o PSDB com 
o Fernando Henrique (Cardoso, ex-pre-
sidente da república), num período pré-
-Lula, e unifica o presidente que marcou o 
país com tanto programa de inclusão so-
cial, que foi o governo do (ex) presidente 
Lula. Eu vejo como uma força, essa união, 
e que a gente precisa de outros candida-
tos. Há quem dera se o Ciro (Gomes, tam-
bém pré-candidato a presidente) estivesse 
nessa frente também”, disse a deputada.

Detran relaciona serviços em que a vistoria de 
veículos passa a ser novamente obrigatória

A Portaria nº 6177 do De-
tran.RJ, publicada na  quinta-
-feira (7/4) no Diário Oficial do 
Estado, estabelece a relação de 
serviços para os quais será exi-
gida, novamente, a vistoria de 
inspeção e identificação dos ve-
ículos. As novas regras entram 
em vigor em dez dias. O objetivo 
é contribuir para o combate às 
fraudes no processo de registro 
de veículos, aumentando a segu-

rança dos proprietários. Atual-
mente, a vistoria de veículos é 
exigida apenas para transferên-
cia de propriedade, jurisdição e 
município e para segunda via do 
CRV.

A vistoria de inspeção e 
identificação veicular tem como 
objetivo verificar: a) A autenti-
cidade da identificação do veí-
culo e de seus documentos; b) A 
legitimidade da propriedade; c) 

Os equipamentos obrigatórios 
dos veículos; d) As condições 
de trafegabilidade do veículo; 
e) Os níveis de emissão de po-
luentes e; f) Se houve alterações 
nas características originais dos 
veículos e se elas foram autori-
zadas e regularizadas.

A vistoria passa a ser exigida 
para os seguintes serviços:

- Mudança de nome ou razão 
social do proprietário;

- Retificação de dados;
- Transferência de proprie-

dade;
- Transferência de jurisdição;
- Transferência de município;
- Segunda via do Certificado 

de Registro de Veículo (CRV);
- Alteração de característi-

cas, tais como: mudança de cor; 
transformação de categoria; al-
teração de marca/modelo; alte-
ração de altura, peso, compri-

mento, largura ou potência; e 
transformação de combustível;

- Troca de placa (Padrão 
Mercosul).

Vale lembrar que todos os 
veículos que possuem GNV, ou 
que estiverem realizando altera-
ção de características, deverão 
anexar uma cópia do SISCSV 
(Sistema de Certificação de Se-
gurança Veicular e Vistorias) 
dentro da validade.

FOTOS: TIERS RANGEL
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Idoso reencontra seu cão com 
ajuda de funcionários da 
Prefeitura de Maricá

A forte chuva que atingiu Maricá 
no último dia 1º de abril (sexta-feira) 
mobilizou funcionários da Prefeitura, 
revelando histórias de perdas materiais 
e também de solidariedade e emoção, 
como o caso de um idoso de 73 anos que 
foi resgatado em casa alagada e reencon-
trou seu fiel companheiro: o cão Valente. 
O vira-lata, de cor caramelo, fugiu pe-
las ruas após a mudança do dono para o 
abrigo e deu trabalho até ser localizado 
por um servidor municipal. O reencon-
tro aconteceu na tarde de quinta-feira 
(07/04) no Banco Mumbuca.

“Fico muito emocionado, pois já ha-
via perdido as esperanças de encontrar 
o Valente. Não estava conseguindo me 
alimentar sem ele, porque tudo que eu 
como também dou para ele comer. Ele 
vive comigo desde pequenininho e não 
sei mais viver sem o meu melhor amigo. 
É o bem mais importante da minha vida. 
Não vejo a hora de poder ter uma casa 
para nós dois”, disse Modesto Araújo.

Morador de Bambuí, o Seu Modes-
to teve a casa invadida pela enchente e 
foi salvo pelo servidor municipal Rodri-
go Ribeiro, que trabalha no gabinete do 
vice-prefeito Diego Zeidan. O funcioná-
rio conseguiu resgatar o idoso e levá-lo 
para o abrigo no Centro Educacional 
Joana Benedicta Rangel, no Centro. O 

abandono de sua residência, onde mora 
sozinho, só foi consentido com a condi-
ção de levar seu cachorro, que vive com 
ele há 12 anos, mas o animal fugiu du-
rante a mudança emergencial. Foram 
muitas tentativas de resgate até um vizi-
nho aparecer, prometendo cuidar do fiel 
companheiro.

“Levamos quase 20 minutos para 
conseguir convencer o senhor Modesto 
a deixar a sua casa, pois seus móveis e 
eletrodomésticos já estavam boiando 
e ele se arriscava sozinho no meio da 
água. Seu único pedido e preocupação 
foi levar o cachorro, porque não queria 
abandoná-lo de jeito nenhum”, contou 
Ribeiro, que ajudou no resgate de outros 
moradores afetados pela enchente.

Depois de muita conversa e insistên-
cia do servidor, Modesto foi encaminha-
do no sábado (02/04) para o abrigo da 
prefeitura, um local seguro. No início, 
ele se recusou a se alimentar, pois que-
ria muito voltar para casa e estava pre-
ocupado com o seu cão. Comovido com 
o caso, outro servidor, Pedro Melo, se 
prontificou a voltar a Bambuí para pro-
curar o animal, que foi encontrado va-
gando pelas ruas. Após ser capturado, 
ele foi levado para a escola para ficar 
junto com o seu dono, que precisou ser 
atendido por uma equipe médica devido 

à alteração da pressão arterial.

Cão fujão
No domingo (03/04), Modesto relatou 

não ter visto mais seu cão e descobriu que 
ele havia fugido da escola Joana Benedicta 
Rangel. Naquele momento, os funcionários  
resolveram se mobilizar e fazer buscas para 
localizar o cão do morador, que estava aba-
lado com toda a situação e preocupado com 
o animal. Na terça-feira (05/04), Valente 
foi encontrado no portão da casa da mãe de 
Pedro, que ficou intrigado e sem entender 
como o cachorro havia chegado até o local.

“A casa dos meus pais é longe do abrigo 
e não sabemos como ele foi parar lá. Quan-
do minha mãe mandou uma mensagem 
com a foto, perguntando se era o Valente, 
eu não acreditei. Ele ficou no portão me 
esperando. Valente não deixava ninguém 
chegar perto dele, fazer carinho ou algo 
do tipo, mas quando eu cheguei, ele veio ao 
meu encontro, como se soubesse que eu iria 
levá-lo até o seu dono”, contou emocionado.

O cão ficou na casa do Pedro, onde re-
cebeu  cuidados da família até reencontrar 
novamente o dono. Durante esse período, 
Modesto foi transferido do abrigo para 
uma pousada da cidade, recebendo toda a 
assistência dos órgãos municipais envol-
vidos no acolhimento aos desabrigados 
da chuva.

O vira-lata, 
Valente, fugiu 
pelas ruas após 
a mudança 
do seu dono 
para o abrigo 
municipal. O 
reencontro 
com Modesto 
Araújo,  foi emo-
cionante

A Secretaria de Estado do 
Ambiente e Sustentabilidade 
e a Prefeitura de Rio Bonito 
deram início ao Ambiente Jo-
vem, projeto direcionado aos 
jovens de 16 a 24 anos que 
desejam ser agentes de trans-
formação ambiente e social 
em suas comunidades. A aula 
inaugural aconteceu na quin-
ta-feira (07/04), no Auditório 
do Centro Administrativo, e 
contou com a presença do pre-
feito Leandro Peixe, dos secre-
tários Murilo Balbino (Meio 
Ambiente) e Adalmir Cardoso 
(Educação), das integrantes 
do núcleo local do Projeto 
Ambiente Jovem e dos alunos 
participantes de Rio Bonito e 
região.

De acordo com a professo-
ra Arte-Educadora do projeto, 
Bruna Matos, o projeto abran-
ge muitas áreas fundamentais 
de incentivo ambiental aos jo-
vens sobre o nosso comprome-
timento coma realidade atual.

“O Ambiente Jovem é 
um projeto grandioso, o qual 
acontece em todo o Estado, 

e visa formar o jovem de ma-
neira técnica, de ordem aca-
dêmica, além de potencializar 
o nosso lado humano, que é a 
nossa responsabilidade com 
o ambiente no qual vivemos”, 
explicou a professora.

Para o aluno Ryan Victor, 
morador de Itaboraí, o conhe-
cimento adquirido através do 
projeto abrirá uma oportuni-
dade de desenvolver-se na área 
de ambiental e sustentável.

“Através dos conteúdos 
apresentados, espero me apro-
fundar na área e impactar posi-
tivamente as pessoas no bairro 
onde moro”, disse Ryan.

Já para aluna Joyce Melo, 
moradora do Centro de Rio 
Bonito, o projeto será um 
grande diferencial de capacita-
ção de um assunto tão impor-
tante para a sociedade atual.

“Espero utilizar os conhe-
cimentos do curso de forma a 
conscientizar os meus vizinhos 
e impactá-los de maneira leve 
sobre a nossa responsabilidade 
com o nosso meio ambiente”, 
disse Joyce.

Projeto vai atender jovens de 16 a 24 anos 
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