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COLUNISTAS

Se Deus acreditou em você ao te criar, 
quem é você para desacreditar em si mesmo?

Acredite em você! Colabore com a cria-
ção! A vida não terá o mesmo potencial e 
nem será plena se você não interagir com ela! 
Colabora com o Criador e a criação! Santo 
Agostinho, certa vez afi rmou, que o Deus que 
nos criou sem nós, não nos salvaria sem a 
nossa colaboração. Faça a sua parte sempre! 
Participe da vida! Somos o que fazemos repe-
tidamente! Faz sentido?

Aceite-se para se superar! Eis um gran-
de e correto axioma fi losófi co! Seja humilde. 
O que recusamos e nos prejudica (se não 
mudarmos) continuará vivo e nocivo dentro 

de nós. Mude! Mude para melhor! Você está 
colocando o esforço necessário para alcançar 
seus sonhos neste momento histórico da tua 
existência?

Todo conhecimento genuíno leva ao 
crescimento. E geralmente, o conhecimento 
produz em nós mudanças. Cresça você pri-
meiro. Mude você primeiro. Amadureça você 
primeiro. Busque o conhecimento e autoco-
nhecimento você primeiro. Quem encontra 
o caminho pode mostrá-lo aos outros; assim, 
como quem cai, pode alertar aos outros o 
abismo. Nossas quedas, quando são frutos 
de autênticas buscas, podem valer mais que 
muitas vitórias sem esforço e signifi cado. En-

tende?
A tua história se repetirá se teus atos não 

mudarem. Repetidos atos te levarão sempre 
ao mesmo e pobre ciclo da mesmice. Só a 
mudança altera o caminho da vida. Estás dis-
posto a mudar para alterar a rota? Por onde 
começar? Pare, pense, tenha discernimento, 
foco da solução e no futuro, e mãos à obra! 
Por favor, dê o primeiro passo, ainda que ti-
midamente. Acredita que você pode?

Acredite em você! Mude você primeiro! 
Ame você primeiro! Converse com você pri-
meiro! Transforme-se na tua missão e na tua 
essência! Acredite em você, logo! Acredite 
hoje! Acredite amanhã e sempre!

FIQUE POR DENTRO

MARCELLO LOSI        
Em entrevista exclusiva ao Blog Jornal 

Cultura Viva, no dia 23 de abril, o composi-
tor paulistano Marcello Losi, falou sobre o 
sucesso que o Projeto Almalosi vem fazen-
do, a cada etapa de suas atividades. Criado 
em 2021, a iniciativa vem se fortalecendo e 
ganhando mais parcerias de profi ssionais 
da música como um todo, tanto em São 
Paulo, como em outros Estados. “O projeto 
tem como objetivo unir e reunir toda for-
ça da música brasileira em diversos estilos 
de segmentos musicais. Grandes amigos e 
pessoas que trabalham direta ou indireta-
mente comigo fazem parte dele. Não posso 
citar todos (risos), mas alguns são: Cris 
Villas, Eddie Munhoz, Jackson Douglas, 
Nayara Sayuri, dentre outros”, explicou.

ATIVIDADE        
Neste ano o Projeto Almalosi ganhou 

mais uma atividade à parte: vai lançar um 
trabalho solo de seu idealizador onde, além 
de compor, ele também vai cantar. “Isso 
tem sido um divisor de águas, pois é um 
trabalho muito rico e bem intimista que 
leva minha assinatura e carrega junto o 
DNA de infl uências musicais ao longo da 
estrada”, disse.

  
GOSPEL    
No Almalosi há um setor dedicado à 

música gospel. “Sempre coloquei Deus à 
frente de tudo, principalmente nos proje-
tos e na vida. Tenho muitas canções que 
expressam esse lado espiritual. Surgiu a 

necessidade de colocar essas canções den-
tro do projeto, onde a ideia é levar essa 
mensagem que podemos nos aproximar 
cada vez mais de Deus, que é o centro de 
tudo, independente do lado comercial ou 
da religião”, priorizou.

COMPLEXIDADE
Segundo Losi, desde sua fundação, a 

iniciativa do Projeto que considera mais 
criativa e trabalhosa, por sua complexida-
de, talvez tenha sido compor e participar 
da produção musical de outros estilos mu-
sicais. “É um processo desafi ador que nos 
faz crescer e amadurecer como profi ssio-
nal”, destacou.

GRAVAÇÃO    
Além de compor, Losi também acom-

panha os artistas até a fi nalização da músi-
ca no estúdio de gravação. “Sempre gostei 
de participar do processo de produção 
musical! Costumo brincar e dizer que o 
estúdio é como se fosse minha segunda 
casa, pois é lá onde colocamos as ideias e as 
inspirações que saem do papel em prática, 
e vemos a mágica da música acontecer”, 
comemorou.

CONTATO    
Losi também intenta em produzir tra-

balhos dedicados ao público infantil, no 
Projeto. “Penso muito sobre a possibilida-
de, pois, no cenário atual, não existe um 
carinho especial e uma preocupação com 
música infantil como era antigamente”, re-

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Marcello Losi.

OCUPAÇÃO: Compositor, cantor e músico.

INDICA O QUÊ? O livro “Crime e Castigo”, 

do autor Dostoiévski.

SUA OPINIÃO: Romance que é um grande 

clássico de 1866 e nos leva a refl etir e a ques-

tionar algumas questões fi losófi cas da mente 

humana.

Cantinho do Poeta
Por: Evaldo Peclat

Nascimento

OS AMIGOS
Vejo dois senhores (um branco e o outro negro) de presumíveis 

70 anos de idade conversando numa mesa próxima à minha em um 
restaurante. E involuntariamente ouço a fraterna conversa que se de-
senrola entre eles. Logo percebo que os dois são amigos de longo tem-
po, talvez de uma remota infância. E estão ali bebendo umas cervejas 
num sábado ensolarado para alimentar e exercitar este que talvez 
seja o mais nobre dos sentimentos humanos: a amizade sincera. Em 
meio às já cinco garrafas da boa gelada, falam alegremente de glorio-
sas pescarias, saudosos bailes, jogos de futebol e antigas namoradas, 
entre outros assuntos. Também de eventos e “travessuras” recentes, 
como uma “paquera” que um deles teria com uma “moça” residente 
do outro lado da rua.

Eles se lembram de outros amigos que já se foram ou estão dis-
tantes e afastados. Apertam-se efusivamente as mãos, se abraçam e 
trocam “juras” de amizade eterna. Falam de suas atuais “esposas”, que 
compreensiva e carinhosamente os aguardam em suas casas enquan-
to eles cumprem aquele sagrado ritual de degustar cervejas juntos o 
qual parece acontecer todos os sábados. 

Um deles pergunta por um terceiro amigo que costuma be-
ber com eles. O outro responde que ligara para o mesmo a fi m de 
convidar-lhe a ir, mas este não atendera a ligação. Os dois lamentam 
a ausência, e um deles acrescenta que inclusive insistira para que o 
mesmo fosse através de mensagens no “Sapp”. Este observa que o 
outro durante a semana dissera que não iria naquele sábado, pois 
estava com “pouca grana”. 

Mas que ele garantira que isso não seria problema, pois eles 
bancariam a parte dele. A preocupação era tanta com a ausência do 
terceiro amigo que os dois levaram uma boa parte da conversação 
especulando sobre quais outros motivos que poderiam ter levado o 
aludido a não comparecer nem atender os chamados. A esta altura do 
papo, eles já tinham consumido cerca de 10 unidades da Antarctica.

Ao fi nal de 15 garrafas, saem alegremente apoiando-se um no ou-
tro para disfarçarem os efeitos que as mesmas naturalmente exer-
ceram sobre eles. Lá se foram os dois sinceros amigos. E eu fi co a 
pensar em um desses amigos de juventude que eu mesmo tive, mas 
que o destino levou um tanto precocemente, aos 64 anos de idade. 
Era um amigo/irmão de uma sólida amizade que durou cerca de 40 
anos, período durante o qual não passamos um fi m de semana sem 
nos vermos para beber alguma coisa, “jogar conversa fora”, falar dos 
nossos problemas e difi culdades em comum e ajudarmo-nos mutua-
mente quando necessário. 

Lembro-me também de amigos que fi zemos nos últimos 25 anos, 
por exemplo, como o editor-responsável do nosso FOLHA DA TER-
RA, o Alfonso Martinez, a quem carinhosamente chamo de o “Ro-
berto Marinho” riobonitense (e ele me chama de “Barão de Mauá”). 
Ultimamente andamos meio afastados por conta dessa pandemia, 
mas temos planos de retomarmos nossas conversas (churrascos e 
feijoadas) e convívio em breve. 

Assim como me recordo de um amigo em especial dos tempos 
da Faculdade de Formação de Professores, em Niterói, lá na déca-
da de 1980, quando não perdíamos uma oportunidade para tomar 
umas geladas e comer uns bolinhos de bacalhau no “Caneco Gelado 
do Mário”. Éramos tão próximos que os outros colegas nos cognomi-
naram de “Faísca e Fumaça”, em alusão a uma dupla de corvos de um 
desenho animado. Eles estavam sempre juntos e aprontavam geral à 
época. 

É, alguém já disse que “quem tem amigos, tem tudo”. Fato bem 
retratado, por sinal, na música “Amigo”, do Rei Roberto Carlos: “Você 
meu amigo de fé, meu irmão camarada/Amigo de tantos caminhos e 
tantas jornadas”.

ANIVERSARIANTE
E por falar em amizade, aproveito para publicar a foto do ani-

versário do companheiro de página e de trabalho, o colunista Edson 
Soares. No último dia 04/05, o Espaço Municipal de Ensino Supletivo 
(EMES), onde ele atua como secretário, comemorou a sua data nata-
lícia. Parabéns, Edson!

Evaldo Peclat Nascimento é Professor de Ensino Médio 
e Universitário, além de Jornalista e Poeta. 

C

Padre Ortodoxo 
Eduardo Braga Palavras de Avivamento

ACREDITE EM VOCÊ!

ATOS LEGAIS
CONCESSÃO DE LICENÇA

RRX MINERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/CPF 04.348.929/0001-67 

recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a LICENÇA AMBIEN-

TAL DE OPERAÇÃO – LO N.º 063, para operar a atividade de fabricação 

e montagem de artefatos de madeira, localizada na Rua Antônio Carlos de 

Souza Guadalupe, nº 1719, Lote 04 – Rio Bonito – RJ.  (Processo Municipal 

n° 7109/2021).

clamou. Se algum artista quiser se integrar ao Almalosi, basta 
entrar em contato: Instagram @marcellolosi – Almalosi, Face-
book: Marcello Losi ou pelo e-mail: marcellolosiofi cial@gmail.
com.e Orquestra). O evento terá abertura no dia 03 de abril e 
vai até o dia 19 de junho.
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REGIÃO

Vice-prefeito de Rio Bonito, Meco Contador 
é pré-candidato a deputado estadual

  Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Atendendo aos pedidos dos lei-
tores da Folha, que questionaram 
a reportagem se o vice-prefeito de 
Rio Bonito, Meco Contador, seria 
pré-candidato a deputado estadual, 
a equipe fez uma entrevista ao vivo 
com ele para responder algumas 
perguntas. Meco confirmou que é 
pré-candidato e disse ainda que a 
ideia partiu de amigos e pessoas 
próximas a ele. A live foi transmi-
tida através da página do Facebook, 
Jornal Folha da Terra, e está dispo-
nível também no canal do YouTube, 
Folha da Terra Digital.   

“A gente percebe que nos últimos 
dois meses houve um crescimento, 
as pessoas falando disso, e realmente 
é a nossa intenção, somos hoje pré-
-candidato a uma vaga na Alerj (As-
sembleia Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro), estamos trabalhan-
do bastante, fazendo visitas, batendo 
papo, conhecendo as necessidades 

Meco contador concedeu a entrevista no seu escritório, em Rio Bonito

das pessoas. Estou no partido Pode-
mos, e acho que tenho uma possibi-
lidade boa da gente conseguir uma 
votação legal, expressiva, que con-
duza a gente a um mandato na As-
sembleia Legislativa”, disse Meco.

Ele revelou que a intenção dele 

representar a região na Alerj, foi 
endossada por pessoas próximas e 
até por funcionários ligados ao go-
verno municipal.  

“A gente percebeu que há uma 
demanda, uma vaga na Alerj, para 
um político com as minhas carac-

terísticas. Consultamos alguns 
amigos, alguns conhecidos, e essas 
pessoas me conduziram para isso, 
uma parte de pessoas ligadas ao 
governo, inclusive; e a gente per-
cebeu que está sendo levado por 
essa corrente. Tem hora que a 
pré-candidatura sai de você, en-
tão hoje, ela está caminhando, 
mas vamos aguardar as conven-
ções que ocorrerão, para formali-
zar isso”, contou. 

Emprego e renda
Contador há 25 anos, proprie-

tário de dois escritórios de con-
tabilidade, um em Rio Bonito e 
outro em Quissamã, Meco lembra 
que sempre esteve ligado direta-
mente a área empresarial, parte 
importante na geração de empre-
go e renda.  

“Vou defender o que eu conhe-
ço, e conheço muito da parte em-
presarial, que é um motor impor-
tante para a geração de emprego, 
em especial para a nossa região, e 

eu pretendo lutar muito por isso, 
pela redução da carga tributária, 
geração de emprego, e conse-
quentemente geração de renda 
para nossa população”.

Rio Bonito, Silva Jardim, 
Tanguá e Quissamã

Para Meco, um dos pilares 
de sua intenção política, é lutar 
por municípios da região, já que 
conhece bem os anseios locais e 
percebe negligência de alguns 
políticos com os municípios do 
interior.

“Quero ser, se Deus e a po-
pulação permitirem, um deputa-
do de Rio Bonito, Silva Jardim, 
Tanguá e Quissamã. O parla-
mentar tem que trabalhar pelo 
estado inteiro, mas eu entendo 
que o foco deva ser nessas cida-
des que são tão negligenciadas 
ao longo de todo esse tempo por 
esses político. Acho que a gente 
pode fazer um trabalho muito 
bom focando nessas cidades”.          

  Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

O tradicional desfile cívico das esco-
las e instituições de ensino de Rio Bonito, 
em comemoração ao aniversário da cida-
de, teve seu retorno no último sábado (7). 
Cerca de 10 mil alunos das escolas muni-
cipais, estaduais e particulares da cidade 
desfilaram pelas ruas do Centro de Rio 
Bonito.

A filha da dona de casa Jociléia Silva, 
que estuda no 1º ano da Escola Munici-
pal Professora Maria Lydia Coutinho, no 
bairro Rio do Ouro, teve sua estreia des-
filando pela escola, já que antes da pan-
demia, ela ainda frequentava uma creche. 
Para a dona de casa, levar a filha para des-
filar, foi “um prazer”.

Outra mãe que também fez questão 
de levar seus dois filhos, Leilane e Abraão 
para desfilar foi a auxiliar administrativa 
Gelane dos Santos. Ela conta que os filhos 
adoram e ficam ansiosos pelo momento de 
marchar pelas ruas da cidade. “Fico ner-
vosa, mas gosto de desfilar pelo Raubino 
(Escola Municipal Raubino Pereira de 
Mesquita)”, disse Leilane.

Ela conta que diferente de muitos pais 
que não levam seus filhos para desfilarem, 

acha importante o momento. “Tragam 
sim, independente de qualquer coisa que 
dizem, eu acho muito importante, então 
por isso trago meus filhos, porque marca 
a infância da criança”.

A presidente da Câmara de Verea-
dores de Tanguá, Aline Pereira, também 
estava no desfile, mas não como autorida-
de no palanque, e sim como mãe. Um dos 
seus filhos estuda no Colégio Estadual 
Cabo PM Raphael de Oliveira Monteiro, 
unidade cívico-militar de Rio Bonito, loca-
lizado em Cidade Nova. 

“Acredito muito no ensino cívico-mili-
tar. Acho essa proposta muito importante 
para resgatarmos os valores de civismo e 
disciplina, típicos do militarismo. Ele está 
muito feliz em desfilar e eu de vê-lo desfi-
lando”, disse Aline.

Remodelação do desfile
Para a volta do desfile, a Secretaria de 

Educação montou uma nova organização 
de desfile para as escolas. As unidades es-
colares públicas e privadas tiveram o des-
file mesclado, como explica o secretário 
de Educação, Adalmir Cardoso. 

“Nós queríamos otimizar o desfile 
pra que ele não levasse muito tempo. Re-
organizamos as escolas para que não ti-

vesse uma separação entre as escolas mu-
nicipais, estaduais e particulares, então 
formamos grupos de escolas misturadas, 
implementamos uma temática por polo, 
e trouxemos um pouco do artístico para 
o desfile. Ele não perde o caráter cívico, 
traz um pouco do colorido do artístico, 
principalmente porque estamos vindo de 
um momento muito sombrio por causa 
da pandemia”, explicou o secretário.

Quem também destacou a questão do 
período de pandemia sem atividades, foi 
o vice-prefeito Meco Contador. “A cida-
de precisava de uma festa dessa, porque 
ficamos trancados durante todo esse pe-
ríodo (em casa por causa da pandemia). A 
população merece todo nosso carinho e 
nossos parabéns porque é ela que fez Rio 
Bonito chegar até aqui hoje”. 

Para o prefeito Leandro Peixe, um 
dos pontos altos da comemoração do ani-
versário de Rio Bonito, foi a volta do des-
file cívico. “É importante incentivar o ato 
cívico dos alunos, até porque, viemos de 
dois anos de pandemia, foi difícil a volta 
às aulas. Pedi a Adalmir (secretário) que 
não perdêssemos essa essência, e graças 
a Deus toda a equipe da Educação abra-
çou essa ideia e organizou o desfile, que 
é lindo e a população ama participar”. 

Deputado Federal 
Chiquinho Brazão 
apresenta projeto de 
vacinação gratuita 
para cães e gatos

Ter um animalzinho de estima-
ção, traz muita alegria para os donos, 
principalmente quando estão saudá-
veis e felizes, por isso é muito impor-
tante garantir que eles estejam com 
todas as vacinas em dia.

A vacinação dos animais é uma 
questão de saúde pública. Foi apre-
sentado na câmara federal, o projeto 
de lei 3029/2021, de autoria do De-
putado Federal Chiquinho Brazão 
UNIÃO/RJ, para que as vacinas poli-
valentes v8 para cães e v4 para gatos 
sejam aplicadas gratuitamente.

Segundo a organização mundial 
da saúde estima-se que só no bra-
sil, existam mais de 30 milhões de 
animais abandonados. Junto com os 
abandonos, vem as doenças, não ape-
nas dos animais, mas também as que 
são transmitidas para as pessoas. 

A vacinação em cães e gatos, as-
sim como nos humanos, possuem 
dois objetivos:  proteger o animal de 

estimação contra doenças infecciosas, 
e protegê-los contra os agentes circu-
lantes dessas doenças.

Entender que a vacinação dos 
animais domésticos é tão importante 
para os pets quanto para os humanos 
é o primeiro passo para uma vida se-
gura e saudável. 

Mas, segundo o deputado, muitos 
tutores não têm condições financeiras 
de pagar as vacinas, e justamente por 
isso a necessidade de investir na pre-
venção através da vacinação.  “Não 
podemos negar o impacto financeiro 
para as famílias de baixa renda que 
procuram atendimento clínico para 
seus animais. Eles, assim como nós, 
precisam de cuidados, e por conta 
desses gastos, muitos são abando-
nados, principalmente quando estão 
doentes. Nosso compromisso é com a 
saúde, e investir em vacinas, é investir 
em saúde pública”, conclui o deputa-
do.

Projeto do
deputado 
prevê que
vacinas 
polivalentes 
para cães 
e gatos
sejam
aplicadas 
gratuitamente

Cerca de 10 mil alunos participam 
do desfile cívico em comemoração 
ao aniversário de Rio Bonito

FOTO: DIVULGAÇÃO

O desfi le escolar também levou milhares de pessoas às ruas. Na foto 
menor, o prefeito Leandro Peixe e a 1ª dama, Natália Guimarães

FOTO: REPRODUÇÃO / VIDEO
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Câmara Municipal de Tanguá
Lei nº 1389, de  

09 de maio de 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ,  
promulga, nos termos do § 7º do artigo 76 da Lei Orgânica 
do Município de Tanguá, a seguinte Lei: 

INSTITUI A POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL DE PSICO-
LOGIA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Art. 1º O Poder Executivo implementará a política pública 
municipal de psicologia escolar na rede pública de ensino no 
Município de Tanguá.

Art. 2º A política pública municipal de psicologia escolar 
deverá assegurar a promoção, o desenvolvimento e a plena 
inclusão do educando no ambiente escolar, visando auxiliar 
o educador e os demais operadores da rede pública de ensi-
no a implementar e assegurar, segundo a especificidade das 
condições de cada educando, o seu pleno desenvolvimento, 
frente aos demais educandos e ambiente escolar e social 
que estiver inserido.

Parágrafo único. A política pública municipal de psicolo-
gia escolar também deverá assegurar desenvolver:

I – trabalhos de orientação profissional e vocacional com 
os alunos;

II – ações preventivas ao uso de drogas;
III – ações sobre temas como ética, compromisso social e 

solução de conflitos sem o uso de ações;
IV – o diálogo com o corpo docente, responsáveis, fami-

liares e sociedade;
V – desenvolvimento acadêmico dos alunos, metodologia 

e objetivos da escola, observada a dificuldade individual de 
cada educando;

VI – em conjunto com toda a equipe da unidade escolar, 
a construção do projeto político-pedagógico a ser implemen-
tado pelo Poder Executivo;

VII – a participação dos educandos para a construção de 
uma sociedade constituída por pessoas sem qualquer tipo ou 
forma de discriminação da étnica, religiosa, etária ou social;

VIII – serviços psicológicos envolvendo questões sociais 
entre grupos minoritários e a comunidade escolar.

Art. 3º Caberá aos psicólogos escolares:
I - participar da elaboração de currículos e programas 

educacionais;
II - supervisionar e acompanhar a execução de progra-

mas de reeducação psicopedagógicos;
III - atuar na orientação de pais em situações em que hou-

ver a necessidade de acompanhamento e encaminhamento 
do estudante para outros profissionais, como psicólogo clí-
nico;

IV - desenvolver orientação vocacional e profissional dos 

educandos, a fim de identificar as aptidões;
V - trabalhar questões da adaptação dos alunos no am-

biente escolar;
VI - auxiliar na construção e na execução de projetos no 

ambiente escolar;
VII - atuar como mediador nas relações interpessoais 

abrangidas pela comunidade escolar;
VIII - executar oficinas pedagógicas em sala de aula, ela-

boradas e realizadas em conjunto com professores, de acor-
do com a demanda de cada sala de aula;

IX - coordenar grupo operativo com família e equipe de 
profissionais da unidade escolar que estiver vinculado;

X - observar as necessidades dos alunos e saber como 
os professores definem o seu trabalho, observando os recur-
sos disponíveis, a fim de assegurar o pleno desenvolvimento 
do educando;

XI - aplicar conhecimentos psicológicos na unidade es-
colar, observada a metodologia de ensino empregado pelo 
Poder Executivo, adotando sua expertise com relação ao 
melhor método para as hipóteses de intervenção psicopeda-
gógica, sempre visando o melhor desenvolvimento humano e 
relação interpessoal, para a devida integração do educando 
no seio familiar e comunidade escolar;

XII - analisar as relações entre os diversos segmentos do 
sistema de ensino e sua repercussão no processo de ensino, 
auxiliando na elaboração de procedimentos educacionais ca-
pazes de atender às necessidades individuais do educando;

XIII - mediar conflito envolvendo educando, família, res-
ponsável e unidade escolar, com a finalidade de resolver o 
conflito, sob a ótica da psicopedagogia, criando um espaço 
de diálogo e compreensão entre os envolvidos;

XIV - ouvir os professores, suas demandas e fazê-los par-
ticipar em alguns dos atendimentos com as crianças, repen-
sando novas práticas e novos olhares sobre o aluno;

XV - participar das reuniões e conselhos de classe, nas 
quais o psicólogo poderá estabelecer novas maneiras de 
perceber o processo educacional dos educandos, evitando 
rótulos, diagnósticos imprecisos e hipóteses únicas e fecha-
das;

XVI - criar formas de reflexão em conjunto com todos os 
participes da unidade e ambiente escolar;

XVII – verificar os aspectos psicossociais da unidade es-
colar, observada a realidade social e laborativa da comuni-
dade atendida pela unidade escolar, visando auxiliar a orien-
tação pedagógica e a direção da unidade escolar, visando a 
melhor eficiência do processo de ensino e aprendizagem do 
educando.

Art. 4º As políticas públicas a serem realizadas por psi-
cólogo, devidamente inscrito no Conselho Regional, deverão 
incluir estudo e implementação de ações para a construção 

de uma saúde mental mais abrangente e equilibrada nos es-
paços da unidade escolar, observando fatores psicossociais 
que permitam o desenvolvimento, o controle e a inserção de 
ações públicas efetivas.

Art. 5º Os educandos e responsáveis, alvos de preconcei-
tos ou agressões decorrentes de atos discriminatórios, po-
derão ser acompanhados por psicólogos escolares, dentro 
das unidades escolares que o educando estiver matriculado, 
sempre visando o emprego de todos os meios de engaja-
mento para assegurar a inserção de minorias sociais no ce-
nário social e laborativo do Município de Tanguá.

Art. 6º Esta Lei de entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

Aline de Sá Pereira
Presidente

Lei nº 1390, de  
09 de maio de 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ,  
promulga, nos termos do § 7º do artigo 76 da Lei Orgânica 
do Município de Tanguá, a seguinte Lei: 

 “Assegura aos professores e funcionários da rede mu-
nicipal de ensino o alimento escolar,  e dá outras providên-
cias”.

Art. 1º - Fica obrigada a Secretaria Municipal de Educa-
ção, disponibilizar alimento escolar aos professores e funcio-
nários da rede municipal de ensino.

Art 2º - Os professores e funcionários deverão se dirigir a 
fila de distribuição do alimento depois do último aluno. 

Art. 3° - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de 90 
(noventa) dias a contar de sua publicação.

Art. 4º - As despesas com a execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentária próprias, suplementa-
das se necessário.

Art. 5° - Esta lei, de iniciativa da vereadora Márcia Matos 
entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

Aline de Sá Pereira
Presidente

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 

PUBLICADA NA EDIÇÃO Nº 1028 DE 30/04/2022
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ONDE SE LÊ: 
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FUNERÁRIA 
CEMITÉRIO 

JARDIM DAS ACÁCIAS
(21) 2734-9107

01: Fernando José Varella, 
falecido em 02.04.22, fi lho de 
Licinio Rocha Varella e Maria 
Dorothy Casamasso Varella, 
com 67 anos, deixou 4 fi lhos.

02: Pessoa não Identifi -
cada, falecida em 09.04.22, 
fi lho de Pais Ignorados, com 
Idade Ignorada.

03: Diulinda Cardoso Ri-
beiro, falecida em 12.04.22, 
fi lha de Guilherme Martins e 
Ercília Cardoso, com 71 anos, 
deixou 2 fi lhos.

04: Heloiza Helena Duarte 
Torres, falecida em 15.04.22, 
fi lha de Nelson Duarte e 
Maria Braga Duarte, com 67 
anos, deixou 2 fi lhos.

05: Rafael Silva Carvalho, 
falecido em 20.04.22, fi lho de 
Jozane Silva Carvalho, com 

26 anos, deixou 1 fi lho.

06: Nicodemes Tava-
res Rodrigues, falecida em 
25.04.22, fi lha de Luiz Tava-
res e Cecilia Tavares, com 98 
anos, deixou 6 fi lhos.

07: Zaqueu Mendes, fa-
lecido em 29.04.22, fi lho de 
Oseas Ermogenes Mendes e 
Emilia Lemos Mendes, com 
65 anos, deixou 2 fi lhos.

08: Theodoro Lemos He-
ringer, falecido em 30.04.22, 
fi lho de Theodoro Franklin 
de Lemos e Maria Eringer, 
com 81 anos, deixou 4 fi lhos.

09: Conceição Aparecida 
Fabricante Poncio, falecido 
em 30.04.22, fi lho de Manoel 
da Silva Fabricante e Julia Al-
varenga Fabricante, com 86 
anos, deixou 3 fi lhos.

MEMORIAL VIVA
(21) 2734-1501

ELZA MORAES BARDAS-

SON: falecida no dia 02. Filha 
de Emilio Serra de Moraes 
e Maria Amelia de Moraes. 
Com 77 anos. Moradora de 
Boa Esperança. Rio Bonito.

FERNANDO JOSÉ VA-
RELLA: falecido no dia 02. 
Filho de Licinio Rocha Varella 
e Maria Dorothy Casamasso 
Varella. Com 67 anos. Mora-
dor do Centro. Rio Bonito.

MARIA ANA DO PARAI-
ZO: falecida no dia 02. Filha 
de Anizia Rosa do Paraizo. 
Com 70 anos. Moradora de 
Parque Andrea. Rio Bonito.

ISAIAS DA SILVA VITORIA-
NO: falecido no dia 03. Filho 
de José Vitoriano e Nadir da 
Silva Vitoriano. Com 71 anos. 
Morador do Parque Veneza. 
Cachoeiras de Macacu.

MARTINHA DA CON-
CEIÇÃO: falecida no dia 07. 
Filha de Cecilia Lucinda da 
Conceição. Com 86 anos. 
Moradora das Paineiras. Rio 

Bonito.

ANTONIO PEDRO CAR-
DOSO: falecido no dia 09. Fi-
lho de Raimundo Cardozo e 
Adalia Marins Cardozo. Com 
60 anos. Morador do Basilio. 
Rio Bonito.

DEJANIRA BAPTISTA: fa-
lecida no dia 13. Filha de 
Benedito Baptista e Anna 
Rita Baptista. Com 79 anos. 
Moradora da Mangueirinha. 
Rio Bonito.

AIRTON DA FONSECA 
MONTEIRO: falecido no dia 
15.
Filho de Antonio Montei-

ro Junior e Maria da Fonseca 
Monteiro. Com 73 anos. Mo-
rador do Sambê. Rio Bonito.

MARLON MENDES DE 
MORAES: falecido no dia 16. 
Filho de Jorge Antunes de 
Moraes e Marly Mendes de 
Moraes. Com 43 anos. Mora-
dor do Centro. Rio Bonito.

JOSE HERDETE PEREIRA: 
falecido no dia 17. Filho de 
José Pereira da Silva e Irene 
Alves de Souza. Com 78 anos. 
Morador do Centro. Rio Boni-
to.

MARIA DA GLÓRIA RODRI-
GUES: falecida no dia 21. Filha 
de Noemia Rodrigues. Com 
74 anos. Moradora do Centro. 
Rio Bonito.

OTELINA FERREIRA DE 
MESQUITA: falecida no dia 22. 
Filha de João Penco de Aze-
vedo e Rosa Ferreira da Con-
ceição. Com 95 anos. Mora-
dora da Bela Vista. Rio Bonito.

NANCY IRLENY GARCIA 
DE MATTOS: falecida no dia 
24. Filha de Oscar da Costa 
Coutinho e Maria da Glória 
Silva Coutinho. Com 84 anos. 
Moradora do Rio Vermelho. 
Rio Bonito.

NORATO SIQUEIRA: fale-
cido no dia 24. Filho de De-
ocleciano Siqueira e Benice 

de Mattos Siqueira. Com 73 
anos. Morador da Praça Cru-
zeiro. Rio Bonito.

NICOMEDES TAVARES RO-
DRIGUES: falecida no dia 25. 
Filha de Luiz Tavares e Cecilia 
Tavares. Com 98 anos. Mora-
dora da Cidade Nova. Rio Bo-
nito.

SERGIO DE OLIVEIRA JOR-
GE: falecido no dia 25. Filho 
de Miguel Elias Jorge e Janu-
ária de Oliveira Jorge. Com 62 
anos. Morador do Centro. Rio 
Bonito.

MARIA REGINA DA COSTA 
RODRIGUES: falecida no dia 
27.
Filha de Luiza da Costa.
Com 88 anos. Moradora 

do Centro. Rio Bonito.

THEODORO LEMOS ERIN-
GER: falecido no dia 30. Filho 
de Theodoro Franklin de Le-
mos e Maria Eringer. Com 81 
anos. Morador das Paineiras. 
Rio Bonito.
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Uma grande festa. Shows em comemoração aos 
176 anos de Rio Bonito recebem quase 90 mil pessoas 

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Depois de dois anos, o aniversário de 
Rio Bonito voltou a ser comemorado com 
uma grande festa. Quase 90 mil pessoas 
de várias cidades estiveram presentes nos 
quatro dias da festa de 176 anos de eman-
cipação político-administrativa do muni-
cípio, que aconteceu no Espaço de Even-
tos da Mangueirinha. Do dia 5 ao dia 8, 
além de grandes artistas, como Cassiane, 
Fernanda Brum, Eugênio Jorge, Zezé Di 
Camargo & Luciano, Ludmilla, e Ferru-
gem, cantores e bandas da cidade tam-
bém fizeram a alegria do público.

1ª noite de shows - A abertura dos 
festejos no dia 5, começou com uma noi-
te gospel. A primeira a se apresentar no 
palco Rio-Bonite-Se foi a cantora Luany 
Lima. Na sequência, foi a vez do grupo 
Rarakalma, e em seguida, no palco prin-
cipal, a cantora Cassiane fez uma multi-
dão cantar os sucessos dela, como “Vou 
Seguir”, “500 graus”, e “Com Muito Lou-
vor”. 

Voltando ao palco Rio-Bonite-Se, 
logo após Cassiane, o cantor Jonas Maciel 
fez sua apresentação. E fechando a noite, 
Fernanda Brum cantou no palco princi-
pal sucessos como, “Não é Tarde” e “Ape-
nas Um Toque”.

2ª noite de shows - O segundo dia de 
apresentações, dia 6, começou com o rock 
clássico da banda riobonitense, Maverick, 
que se apresentou seguida do cantor ser-
tanejo Júnior Antunes. No palco princi-
pal, a atração mais esperada da noite foi 

Os quatro dias de shows levaram quase 90 mil pessoas ao Parque de Eventos da Mangueirinha, onde se 
apresentaram Ludmilla, Zezé de Camargo & Luciano (foto menor) e Ferrugem, entre outros artistas

Ludmilla fez o show com maior público da festa, cerca de 30 mil pessoas

O cantor Ferrugem fechou a programação da festa, no domingo

RIO BONITO
Veja a cobertura completa da festa de aniversário de 176 anos de Rio Bonito em nosso canal no YouTube

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

FOTOS: TIERS RANGEL

Festa estimulou a economia da cidade

a dupla sertaneja Zezé Di Camargo & 
Luciano, que cantou sucessos como “É o 
Amor” e “Dois Corações e Uma Histó-
ria”, entre outros clássicos da carreira.

3ª noite de shows: No dia 7, sábado, 
aniversário da cidade, foi a vez do palco 
Rio-Bonite-Se receber o trio “Elas Can-
tam”, formado pelas cantoras de Rio Bo-
nito, Anne, Sheila Sá, e Iris Diniz. Em 
seguida, a primeira atração do palco prin-
cipal foi o cantor católico Eugênio Jorge. 
Logo depois, a funkeira Ludmilla fez o 
público de mais de 30 mil pessoas cantar 
e dançar ao som de “Socadona” e “Maldi-
vas”, que teve a participação especial de 
sua esposa, a bailarina Brunna Gonçalves.   

4ª noite de shows: A festa de aniversá-
rio de Rio Bonito terminou no domingo 
(8) com os shows dos grupos de samba 
e pagode de Rio Bonito, Pagostar e Mais 
& Mais. Logo depois, no mesmo palco, o 
cantor riobonitense conhecido como ‘O 
poeta do funk’, Andrezinho Shock, fez o 
público dançar e cantar com os clássicos 
do funk da década de 80 e também com 

vários dos seus sucessos, como “A vida é 
Tipo Roda Gigante”.

Já no palco principal, o cantor Ferru-
gem fez cerca de 20 mil pessoas cantarem 
sucessos como “Pirata e Tesouro”. Um dos 
pontos altos da noite foi o dueto que Pedrin, 
do grupo Pagostar, de Rio Bonito, fez com 
Ferrugem, que emocionou a plateia. Além 
da homenagem que o cantor fez à esposa no 
palco, Ferrugem também deu oportunidade 
a um fã de pedir a namorada em casamen-
to durante o show, arrancando aplausos do 
público. 

Food Trucks
Além das barracas que ficaram dentro 

da área principal da festa, os food trucks de 
Rio Bonito, que normalmente ficam locali-
zados na Praça Fonseca Portela, no Centro, 
ganharam um espaço para faturarem nos 
dias de show, o pátio da Escola Municipal 
Professor Honesto de Almeida Carvalho. 
Nos quatro dias de festa, os cerca de 10 
comerciantes estacionaram seus trucks na 
entrada da escola, que fica em frente ao por-
tão de entrada do evento, e aproveitaram o 
movimento do público.

Durante a festa, a reportagem da Folha 
conversou com dois deles, Érica Peres, do 
Trailer do Amarelinho, e Samuel Alvernaz, 
do Ki-Delícia. 

“Está maravilhoso, todo mundo aqui 
está vendendo muito bem, só elogios, esta-
mos arrebentando. No primeiro dia a gente 
ficou até com medo (de não ter movimen-
to no local, já que dentro da área do show, 
tinham barracas de comida também), mas 
graças a Deus está fluindo e estamos ven-

dendo muito”, disse Érica.    
Já Samuel, montou uma estrutura para 

não perder os clientes fiéis do Centro da 
cidade, e nem a possibilidade de vender na 
festa, e trabalhou com dois food trucks. Ele 
destacou a segurança do local. “Achei mui-
to boa essa atitude da Prefeitura de ceder 
um espaço pra gente. O evento tem sido 
muito bom, tem segurança pra todo lado, 
banheiro químico também. Eu estou vendo 
muita família aqui, e isso é muito bom pra 
gente, porque é sinal de que tem segurança 
para as pessoas saírem de casa e trazerem 
seus filhos”, analisou. 

Segurança
Para realização do evento, a cidade pre-

cisou reforçar a segurança, já que a estima-
tiva de público era alta por conta do nível 
das atrações. O secretário de Segurança e 
Ordem Pública, Rogério Góes, contou que 
a cidade ganhou reforço dos batalhões da 
Polícia Militar de Cabo Frio, Niterói e São 
Gonçalo. 

Ele disse que “um ônibus da PM che-

gou no local da festa com militares que 
somados ao efetivo da 3ª Cia de Rio Bo-
nito, reuniu cerca de 50 agentes no po-
liciamento ostensivo, que foi distribuído 
pelo entorno do evento em pronto em-
prego para eventuais problemas rela-
cionados a segurança e ordem pública, e 
isso foi de suma importância para inibir 
delitos. Foram empenhadas em dias dife-
rentes, cerca de quatro viaturas em apoio, 
incluindo o grupo de aplicações táticas 
do 35° BPM, e cerca de três viaturas 
da Companhia do próprio município (3ª 
Cia)”.

Segundo Góes, para a segurança do 
município, a secretaria recebeu apoio 
pessoal do comandante do 35º Batalhão 
de Polícia Militar, tenente-coronel Gil-
bert dos Santos, e do major Thiago Xa-
vier, que é o responsável pelo setor de 
planejamento de operações do Batalhão, 
além do próprio comandante da 3ª Cia da 
cidade, o tenente Vandilson Faria. “Ele 
permaneceu no local do evento todos 
os dias, do início ao término, juntamen-
te com todo efetivo da companhia. Nin-
guém faz nada sozinho, tivemos muito 

apoio”. 
Para o secretário, “o apoio de equipes 

da Arteris e da PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) foram fundamentais para a se-
gurança da rodovia nos dias do aniver-
sário da cidade, reduzindo o número de 
acidentes comparados aos anos anterio-
res. Também tivemos o apoio da Defe-
sa Civil, com cinco homens por dia para 
ajudar. E claro, o trabalho da Guarda Ci-
vil Municipal foi essencial também par o 
fechamento e organização do trânsito e 
rondas ostensivas”.

Estrutura 
Esse ano, a festa contou com um di-

ferencial, o espaço onde os shows foram 
realizados e onde ficaram instalados 
o parque de diversões, a Feira Agro, a 
Feira de Artesanato, além de barracas 
que compraram o espaço para venda de 
alimentos, foi cercado com estruturas 
de ferro para maior controle do públi-
co. Dentro da estrutura, a Secretaria de 
Saúde montou uma espécie de posto de 
saúde para atender as demandas da festa 
e não sobrecarregar a UPA e o Hospital 

Regional Darcy Vagas. 
Segundo a diretora da UAU Estrutu-

ras, empresa de Rio Bonito responsável pela 
organização do evento, Luana Peixoto, para 
trabalhar na festa, “a gente envolveu cerca de 
500 a 600 famílias. Hoje, o sentimento é de 
realização por ter feito essa festa linda”, pon-
tuou. 

A comemoração ainda contou com ca-
marote e boate, onde o público pode curtir 
a festa mesmo depois do término dos shows 
nos palcos.

O secretário de Esporte e Lazer, Bernar-
do Oliveira, explicou que a contratação de 
uma empresa para realizar o evento aconte-
ceu porque a comissão formada por todos os 
secretários municipais chegou a conclusão de 
que essa seria a melhor maneira de fazer a 
festa com melhor estrutura e maior seguran-
ça.

“Montamos uma comissão onde todos 
os secretários participaram ativamente 
pra que a gente pudesse debater e chegar a 
análise (de como seria a melhor maneira de 
fazer a festa). Conseguimos mudar o pano-
rama de festas de Rio Bonito, conseguimos 
dar uma cara mais profissional para que as 
pessoas pudessem chegar, curtir, e se diver-
tir com a maior segurança possível. Vale 
ressaltar a força-tarefa de todas as secre-
tarias, foi muito importante essa parceria, 
essa união de forças pra que a festa fosse 
entregue da melhor maneira”, concluiu 
Bernardo.

Assim como Bernardo, o prefeito Pei-
xe também destacou o trabalho em equipe. 
“Agradeço a todos os nossos secretários, a 
todas as equipes que participaram direta e 
indiretamente. A todos que brigaram por 
esse evento. Não se faz nada sozinho. Esse 
foi o primeiro evento com público da nos-
sa gestão, quando tem gestão, também tem 
que ter responsabilidade. Se preparem, tem 
muita coisa boa por vir”, disse o prefeito.

Após o evento, a Folha entrevistou 
o prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe. 
Segundo ele, a decisão de ceder um espa-
ço para os comerciantes da cidade traba-
lharem, também foi importante para fa-
zer com que o dinheiro circulasse dentro 
do município.

“Nós tínhamos pessoas que estavam 
pagando um preço alto para estar den-
tro do evento. Nós também tivemos que 
valorizar a pessoa que paga pouco todo 
mês para estar nas feiras e vender nas 
ruas da nossa cidade, e com isso conse-
guimos agradar a todo mundo. Isso foi 
muito gratificante porque tiveram a sua 
participação e com certeza também ga-
nharam seu dinheiro”, explicou.

A Folha também ouviu o secretário 
de Administração e chefe de Gabinete 
interino do município, Bernardo Gui-
marães, para saber sobre os ganhos que 
a cidade teve com a realização da festa e 
se o dinheiro investido para aa realização 
do evento, foi retornado na economia 
municipal. 

“Certamente o retorno foi muito 
maior do que o esperado. Independente-
mente dos valores injetados diretamente 
na economia por meio das contratações 
do município, que gerou mais de 500 em-
pregos diretos e indiretos. Ainda não é 
possível contabilizar o retorno por meio 
de arrecadação, uma vez que o investi-

mento em roupas, beleza, alimentação, 
transporte dentre outras áreas que fo-
ram diretamente afetadas com a exe-
cução do evento, somente será possível 
com o fechamento das contas mensais 
pelo comércio, mas é certo que a arreca-
dação irá mostrar um efetivo retorno aos 
cofres públicos do valor injetado”, disse.

Segundo ele, “alguns empresários 
da cidade têm nos procurado para dizer 
que a economia ficou aquecida e que já 
podem considerar este 7 de maio como 
a segunda melhor data para o comércio 
e a única expectativa de ultrapassar esta 
data será o Natal, momento em que o 
município também investirá pesado na 
decoração e estruturação da cidade para 
receber visitantes e fomentar o comér-
cio”, adiantou.

De acordo com Bernardo, dentro da 
festa, a arrecadação pode ter ficado em 
cerca de R$ 1 milhão por dia. “Estima-
mos um público médio diário de 20 mil 
pessoas no evento, o que se for conside-
rado um ticket médio de R$ 50,00, pode 
ter gerado somente dentro do evento, 
uma arrecadação de R$ 1 milhão por dia, 
ultrapassando, inclusive o valor aporta-
do pelo município”, analisou.

Ele contou que por conta da locali-
zação de Rio Bonito, a equipe do cantor 
Ferrugem viu na cidade um local estra-
tégico para hospedagem do artista. “O 

empresário do cantor Ferrugem, por 
exemplo, já nos procurou para que tor-
nasse a utilizar um dos hotéis em que 
ficaram na cidade como ponto de apoio 
para os outros shows que farão na re-
gião. Segundo o próprio empresário, a 
cidade fica em local estratégico e antes 
não possuía rede hoteleira adequada aos 
padrões que exigem, agora identificaram 
um ponto de apoio que certamente será 
utilizado diversas vezes”, revelou. 

Bernardo falou ainda sobre o relato 
dos donos de food trucks em uma reu-
nião que aconteceu após o evento. “Os 
proprietários dos food trucks da cidade, 
em reunião realizada na segunda feira 
com o secretário de desenvolvimento 
econômico (Teilor Cerqueira) afirma-
ram que não tinham braços para traba-
lhar se a festa tivesse mais um dia. Um 
deles chegou a relatar que vendeu mais 
de 500 hambúrgueres por dia. Outro co-
merciante garantiu que somente com o 
lucro da festa irá arcar com o pagamento 
integral do seu novo trailer que estreou 
no local”, contou.

Para Bernardo, “com relatos desta 
magnitude, bem como com a resposta 
positiva das massas nas redes sociais, 
inclusive de oposição, mostram que esta-
mos no caminho certo para retomada da 
economia da cidade que merece prospe-
rar”, analisou o chefe de gabinete.



Depois de um longo tempo 
sem eventos de grande porte por 
conta da pandemia de Covid-19, a 
Prefeitura de Itaboraí, por meio da 
Secretaria Municipal de Turismo e 
Eventos, preparou uma programa-
ção recheada de shows para come-
morar os 189 anos de emancipação 
político-administrativa do municí-
pio. Do dia 19 a 22 de maio, Ita-
boraí receberá nomes gigantes da 
música nacional, como os Barões 
da Pisadinha, Matheus e Kauan, 
Ferrugem, Bruna Karla, Mariana 
Valadão e muito mais.

Os shows vão acontecer a par-
tir das 18h, em uma estrutura que 
será montada na Avenida 22 de 
Maio, na altura do nº 3428, em 
Joaquim de Oliveira. A primeira 
noite será dedicada à música gos-
pel. A abertura da festa fica com o 
show da cantora Michelly do Valle. 
Celebrando a vida após o período 
de pandemia, no dia 19 de maio, a 
programação terá também Felippe 
e Mariana Valadão, que sobem ao 
palco juntos para ministrar bên-
çãos para a população de Itaboraí.

Em seguida, será a vez do can-
tor Gabriel Guedes, que marca a 
sua geração com canções, como 
“Vitorioso És”. Para encerrar a 
noite, a cantora Bruna Karla canta 
seus maiores sucessos da carreira, 

como o louvor “Sou Humano”. A 
artista já foi indicada quatro vezes 
ao Grammy Latino.

“A espera foi grande, passamos 
anos sem poder comemorar juntos 
o aniversário da nossa cidade. Fo-
ram dias, semanas, meses e anos 
de muita tristeza, luto e dor, mas 
finalmente chegou a hora de cele-
brarmos, não só os 189 anos de Ita-
boraí, mas de celebrarmos a liber-
dade e a vida”, destacou o prefeito 
de Itaboraí, Marcelo Delaroli.

Na sexta-feira, dia 20, a noite 
começa com apresentações de ar-
tistas ‘pratas da casa’, como o Gru-
po Bonanza, Kelly Valadares, Ca-
rol Vitalino e Bruninho do Cavaco. 
Logo depois, a festa continua com 
o cantor e compositor Rafael Caçu-
la. Em seguida, quem sobe ao palco 
é um dos maiores nomes do pagode 
da atualidade. Após se destacar nas 
rádios com a canção “Climatizar”, 
Ferrugem ganhou todo o Brasil e 
chega para abrilhantar a festa de 
Itaboraí com outros grandes hits, 
como “Eu Juro”, “Sinto Sua Falta” 
e “Pirata e Tesouro”.

Já no sábado, dia 21 de maio, é 
bom o público se preparar para se 
jogar no piseiro. A noite começa 
com pagode do Tiago Monteiro. 
Depois, o cantor João Gabriel traz 
os sucessos do sertanejo para o pal-

Shows de Matheus e Kauan, Barões da Pisadinha, Ferrugem 
e Gabriel Guedes, na festa de 189 anos de Itaboraí 

co. E para consagrar a festa, Itaboraí 
recebe os Barões da Pisadinha, ban-
da de forró eletrônico e tecnobrega 
formada por Rodrigo Barão e Felipe 
Barão. Entre os hits, estão “Recairei”, 
“Esquema Preferido”, “Tá Rocheda” e 
“Meia Noite (Cê Tem Meu Whatsa-
pp)”.

“Estamos resgatando todas as po-
tências da história de Itaboraí nesta 
programação dos 189 anos da cidade. 
Ao longo de todo o mês, também tere-

mos outros eventos que vão além da 
música, como o Motocross, encontro 
de carros antigos e também de moto-
ciclistas, que há mais de 15 anos não 
participavam de eventos na cidade”, 
afirmou o secretário municipal de Tu-
rismo e Eventos, José Carlos Cobra.

E para encerrar a programação 
de shows, no dia 22 de maio, data de 
aniversário da cidade, a abertura fica 
com grupos da região, como Devotos 
do Samba, Pagode dos Menezes e Pa-

Centro de Referência em 
Políticas Inclusivas ganha 
biblioteca em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por 
meio da Secretaria de Políticas 
Inclusivas, inaugurou a Biblio-
teca do Centro de Referência 
em Políticas Inclusivas (CRPI), 
em Araçatiba. O espaço conta 
com mais 300 livros cataloga-
dos para todas as idades, pre-
ferências e necessidades. Mais 
do que uma biblioteca, o local 
também conta com acesso à in-
ternet gratuitamente, com fun-
cionamento de segunda a sex-
ta, das 8h às 17h.

“A Biblioteca CRPI propor-
ciona possibilidades de leituras 
tanto às pessoas com deficiên-
cia, quanto aos seus acompa-
nhantes, em um ambiente de 
entretenimento e troca de sa-
beres, possibilitando acesso ao 

universo literário”, comentou 
o responsável pela biblioteca 
Benilson Pedrosa, ressaltando 
que o leitor pode retirar dois 
exemplares por vez e ficar por 
até dez dias com os livros.

Para quem deseja pegar um 
livro emprestado, é só fazer a 
ficha de inscrição com identida-
de (RG), comprovante de pes-
soa física (CPF), comprovante 
de endereço, e-mail e telefone. 
A Biblioteca do CRPI fica na 
Rua Boaz Velasco s/n, quadra 
27, lote 1, em Araçatiba.

Algumas das obras dispo-
níveis

Entre os títulos disponíveis 
estão os romances “A Cabana”, 

de William P. Young; “A Mão 
e a Luva”, de Machado de As-
sis; “A moreninha”, de Joaquim 
Manuel de Macedo; “A Droga 
do Amor” e “A Droga da obe-
diência”, de Pedro Bandeira; a 
coleção “Fala sério, mãe”, “Fala 
Sério, professor” e “ Fala sério, 
amiga”, de Thalita Rebouças.

Os livros mais procurados 
são “Diário de Anne Frank”, 
de Anne Frank; “A Cabana”, 
de William P; e “A História de 
Maricá”, de Cezar Brum. O lo-
cal também aceita doações de 
títulos novos e usados, o que 
incentiva o hábito de ler, o 
compartilhamento de boas his-
tórias e faz com que uma obra 
seja desfrutada por muito tem-
po.

gode do Adame, trazendo uma coletâ-
nea com as canções mais famosas do 
gênero para embalar o público presen-
te. E para fechar a noite com chave de 
ouro, a dupla Matheus e Kauan canta 
seus maiores sucessos em Itaboraí. No 
repertório, são esperadas as músicas 
“Quarta Cadeira”, “Te Assumi Pro 
Brasil”, “O Nosso Santo Bateu” e “É 
Problema”.

Programação
Dia 19
Michelly do Valle
Felippe e Mariana Valadão
Gabriel Guedes
Bruna Karla

Dia 20
Grupo Bonanza
Kelly Valadares e Carol Vitalino
Bruninho do Cavaco
Rafael Caçula
Ferrugem

Dia 21
Pagode do Tiago Monteiro
João Gabriel
Barões da Pisadinha

Dia 22
Devotos do Samba
Pagode dos Menezes
Pagode do Adame
Matheus e Kauan
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Barões da Pisadinha 
(foto maior) e
Gabriel Guedes são 
atrações na festa de 
aniversário de Itaboraí, 
que começa, de 
19 a 22 de maio

FOTOS: INTERNET

A Prefeitura de Maricá divulgou 
na quarta-feira (12/05), no Jornal 
Oficial de Maricá (JOM – nº1307), 
a relação completa com os nomes 
de seis novos secretários munici-
pais, que auxiliarão na construção 
da cidade mais humana e com gestão 
transparente, conforme anunciou o 
prefeito Fabiano Horta, que destacou 
a importância da proximidade com a 
população.

“Aqui está uma composição de 
forças políticas, reconhecimento de 
natureza técnica e pessoas com ca-
pacidade para construir Maricá. As 
pessoas que precisam do público de-
vem ter acesso ao serviço público. 
Não sou administrador de empresas, 
sou agente público, gestor público. 
Vamos organizar as contas, planejar 
e tocar as políticas para os cidadãos”, 
disse o prefeito.

Com as mudanças, o tenente-co-
ronel Rhonaltt Bueno deixa a secre-
taria de Ordem Pública e Gestão de 
Gabinete Institucional e o coronel 
Julio Cesar Veras reassume o cargo. 
O vereador Marcus Bambam assu-
me a Secretaria de Trabalho, subs-
tituindo o secretário interino Igor 
Sardinha. O também vereador Tatai 
ficará à frente da Secretaria de Polí-
ticas para a Terceira Idade, no lugar 
de Leziree Figueiredo, que deixou o 
órgão.

Fábio Pacheco assume a Secreta-
ria de Iluminação Pública, no lugar 
de Adelso Pereira. Sheila Pinto deixa 
a Secretaria de Políticas Inclusivas e 
quem ficará à frente da pasta é Clau-
der Peres. Marcia da Silva Ferreira 
assume interinamente a pasta de Po-
líticas Sociais, Estratégia e Gestão de 
Metas, no lugar de Victor Maia.

Prefeito de Maricá 
troca o comando de seis 
secretarias municipais

FOTO: ELSSOM CAMPOS Novo espaço
cultural foi
inaugurado 
em Araçatiba, 
e vai funcionar
de segunda a
sexta-feira, 
das 8 às17 
horas

FOTO: ELSSOM CAMPOS

Troca de secretariado foi anunciada pelo prefeito Fabiano Horta
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Comemorações pela diminuição da pandemia de Covid-19 
Marcam a festa de emancipação política de Silva Jardim

Evaldo Peclat Nascimento
evaldopeclatnascimento@gmail.com

Comemorações pela grande di-
minuição da pandemia da Covid-19 
marcaram a festa de 181 anos de 
emancipação político-administrativa 
de Silva Jardim cujo ponto alto foi 
o desfile cívico-escolar no último 
dia 08/05. Várias escolas, como o 
Colégio Evangélico “O Pequeno 
Príncipe”, por exemplo, destacaram 
em seus textos de apresentações ao 
público o progressivo controle so-
bre a moléstia, lembrando que “hoje 
já podemos comemorar o fim deste 
que é um dos períodos mais tristes 
da história da Saúde mundial”. Este 
também foi o primeiro desfile come-
morativo de aniversário do Municí-
pio nos últimos dois anos. A mesma 
satisfação ocorreu na solenidade de 
entrega de títulos de Cidadãos Sil-
vajardinenses e Medalhas do Mérito 
Legislativo, na Câmara Municipal, 
no mesmo dia.

A “Pré-Conferência Municipal de 
Cultura” abriu a programação dos 
festejos, no dia 06/05, no auditório 
“Zezé Macedo”, data do aniversário 
de nascimento da atriz silvajardi-
nense Zezé Macedo. A programação 
incluiu, ainda, o evento evangélico 
“Consagra Silva Jardim”, com o gru-
po “Sarando a Terra Ferida”, a Banda 
Promessas e louvores de membros 
de igrejas locais, sábado (07). 

Ainda no dia 07/05, houve plan-
tio de mudas de quaresmeiras (pro-
jeto “Caminho das Flores”, do servi-
dor público estadual Wander Lemos) 

em menagem ao “Dia das Mães”, se-
guido de passeio ciclístico, motociata 
com o motoclube “Águias de Cristo”, 
torneio de futmesa e a Banda Nos-
sa Referência. No dia 08/05, teve o 
show do grupo “Pagodaço”. Durante 
uma das apresentações evangélicas, o 
Conselho de Pastores do Município, 
liderado pelo pastor Rogério Motta, 
orou em prol do desenvolvimento da 
cidade com a prefeita Maira Branco 
e secretários do governo ajoelhados 
no palanque.

O desfile
Como já é tradicional, o desfile 

cívico foi aberto pela banda da As-
sociação Musical e Dramática Ho-
nório Coelho (AMDHC), logo após 
os hasteamentos das Bandeiras na 
Praça Amaral Peixoto. Embora mais 
reduzido do que em anos anteriores 
à pandemia, a apresentação contou 
com diversas escolas municipais e as 
unidades estaduais, assim como uma 
representação da Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer (Semel) e ou-
tra da Secretaria de Educação, Ciên-
cias e Tecnologia. Uma das unidades 
apresentou cartazes em homenagem 
ao “Dia das Mães”, cuja data também 
se comemorava. Também uma faixa 
com os dizeres “Saudades Eternas” 
em homenagem às servidoras muni-
cipais Ilza Carla Fischer Espíndola, 
Mirian Grijó Gonçalves, Denize Gar-
cia Braga e Ana Elizabeth Dias M. de 
Barros Aguilar, falecidas nos últimos 
anos.

Após o desfile, o pároco da Igreja 
Matriz Nossa Senhora da Lapa, padre 

Após dois anos de pandemia, SJ voltou a realizar o desfi le escolar

SAIU NA FOLHA!! 
Fique por dentro do que foi destaque nas redes sociais da FOLHA!

Aponte a câmera 
do seu celular 
para o  QR CODE 
ao lado e acom-
panhe nossa 
rede social com 
notícias diárias!

Duas mulheres foram presas, em flagrante, na Via 
Lagos, por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária 
(BPRv) de Boa Esperança, em Rio Bonito, no último dia 
2, transportando em um carro de aplicativo, quatro table-
tes grandes de maconha prensada, 1.314 pedras de crack 
de R$ 20,00 e 490 buchas de maconha de R$ 30,00, to-
talizando cerca de 7kg de droga. A carga é avaliada em 
aproximadamente R$ 50.000,00. As mulheres seguiam 
para Cabo Frio.

Fale conosco, envie sua mensagem 
para a redação através do nosso 
whatsApp (21) 9 7252-5092. 

BPRv de Rio Bonito prende 
duas mulheres com quase 

7 kg de drogas 

Lona na Lua de Tanguá recebe visita 
da Associação do Ministério Público

  Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Depois das visitas do Lona 
na Lua à sede da Associação do 
Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro (Amperj), foi 
a vez da diretoria do órgão co-
nhecer pessoalmente a Estação 
Lona na Lua Tanguá. A visita 

aconteceu no último dia 3, e foi 
feita pelo presidente da insti-
tuição, Cláudio Henrique Via-
na, e pelo diretor financeiro, 
Felipe Ribeiro. 

Para Viana, uma institui-
ção que leva cultura a crianças, 
não tem como dar errado.

“É uma alegria muito gran-
de para a Associação do Mi-

nistério Público, poder par-
ticipar de um projeto como 
esse, incentivar, pois é muito 
importante a gente ter essas 
crianças tendo acesso à cultu-
ra, que é transformadora, e a 
gente acredita muito nisso. O 
Lona trabalha com crianças e 
dá uma oportunidade de aces-
so à cultura, música, ao tetro, 

Willians, foi convidado pela prefeita 
Maira Branco a dar sua benção à cida-
de. No palanque, ainda, o vice-prefeito, 
Marcos João, o presidente da Câmara 
Municipal, vereador Fabrício Azevedo, 
e o Secretário de governo e esposo da 
prefeita, ex-prefeito Jaime Figueiredo, 
entre outras autoridades convidadas. 

Logo depois da dispersão do públi-
co surgiu um personagem barbudo e 
cabeludo caracterizado como o profeta 
bíblico Moisés com uma capa verme-
lha e os dizeres “Manto dos Dez Man-
damentos” escritos nas costas, portan-
do uma “tábua” em formato de harpa 
na mão esquerda e um grande cajado 
de madeira na direita. Ele dizia ser o 
próprio escolhido de Deus para trazer 
de volta o seu decálogo após a pande-

mia. Mas na verdade confessou ao re-
pórter, o qual confundiu com “Sansão” 
devido aos longos cabelos soltos deste, 
que tinha vindo da cidade de Itaboraí 
em uma longa peregrinação.

NA CÂMARA MUNICIPAL, a 1ª 
Secretária, vereadora Andréia Mene-
zes, no discurso de abertura da soleni-
dade, em nome do presidente Fabrício 
Azevedo, disse: “devemos agradecer a 
Deus, pois. depois de dois anos de pan-
demia, essa Casa abre as portas nova-
mente para comemorar a emancipação 
do Município e eu me sinto honrada 
por estar aqui neste dia festivo para to-
dos” Também houve palavras de agra-
decimentos de homenageados pela di-
minuição da pandemia. 

Entre os homenageados na Casa 

Legislativa estiveram o empresá-
rio Valber Tinoco (Supermercados 
Tinoco), que recebeu a Medalha do 
Mérito Legislativo; a fazendeira Berli 
Cordeiro, da Fazenda Santo Antônio 
dos Cordeiros, com o título de cidadã 
silvajardinense; o empreendedor do 
Turismo do ponto turístico “Poço das 
Andorinhas”, em Aldeia Velha, Marce-
los Soares (Título de Cidadão); e o cabo 
da PM e ex-secretário municipal de 
Ordem Pública Maciel Frazão do Es-
pírito Santo Silva (Medalha do Mérito 
Legislativo). Fechando a solenidade, 
a prefeita Maira Branco proferiu um 
bonito discurso destacando a data em 
homenagem às mães, na pessoa da sua 
própria progenitora que se encontra-
va presente.

FOTO: EVALDO PECLAT NASCIMENTO FOTO: SECOM / SJ

enfim, na verdade, a tudo que 
forma o ser humano, então essa 
junção, cultura e crianças, me-
rece o apoio e por isso não tem 
como dar errado”, explicou 
Viana.

Agradecido aos promoto-
res e procuradores do estado 
pelo apoio através da Amperj, 
o fundador e diretor do Lona 
na Lua, Zeca Novais, conta que 
se sente honrado pelo projeto 
receber esse reconhecimento.  

“Fico feliz porque o lona 
foi abraçado pela Amperj, essa 
parceria institucional tão bo-
nita, onde quem ganha são as 

crianças, os familiares. Saber 
que essa garotada está aqui 
podendo fazer teatro, música, 
dança, circo, de forma gratui-
ta, com o apoio da Associação 
do Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro, me deixa  
honrado e emocionado, porque 
é muito bonito saber que um 
movimento de uma cidade do 
interior do estado, teve seu tra-
balho valorizado e reconhecido 
por uma instituição tão séria e 
tão importante pro nosso esta-
do e pro Brasil”, disse Zeca.  

Acusado de tráfico de drogas é pego no Boqueirão pe-
los policiais da 3ª Cia da Polícia Militar de Rio Bonito, 
com 18 cápsulas de cocaína na bermuda. Segundo os poli-
ciais, próximo ao acusado, foi encontrada uma sacola com 
mais 14 cápsulas da mesma droga (foto).

Homem é preso acusado 
de tráfi co, no Boqueirão, 

em Rio Bonito

Poste atrás da 
UPA pega fogo

Na noite de quarta-feira (11), a fiação elétrica de um 
poste, localizado atrás da UPA de Rio Bonito, pegou 
fogo. Segundo informações, essa não seria a primeira 
vez que o mesmo pega fogo. Moradores da região con-
tam que há uma sobrecarga de energia causada pela 
UPA, que a rede elétrica não comporta. Na manhã do 
dia seguinte, técnicos estavam trabalhando no local. 

Denúncia do Leitor
Leitores da Folha denunciaram o descarte de entu-

lhos de obra no córrego que passa pela Rua Dr. Fran-
cisco de Souza, no Centro de Rio Bonito. O trecho é po-
pularmente conhecido como início da Avenida Epifânio.
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Passagens de ônibus 
de Rio Bonito tem 
correção a partir deste 
domingo (15)
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Cruzeiro F. C. vence a Taça 
Rio Bonito de Futebol Juvenil

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

O Cruzeiro Futebol Clube foi 
o grande campeão da Taça Rio 
Bonito de Futebol Juvenil, que 
aconteceu no sábado (7), no Está-
dio Carlos Gonçalves, no Motoris-
ta Futebol Clube. A competição foi 
promovida pela Liga Riobonitense 
de Desportos em parceria com a 
Secretaria de Esporte e Lazer.

O título do Cruzeiro F.C. foi 
conquistado depois de um jogo 
equilibrado com o Motorista F.C.. 
No tempo regular, a partida ter-
minou empatada em 1x1, o que fez 
com que os times disputassem a 
taça nos pênaltis. Ao final, o Cru-
zeiro levou a melhor, fechando a 
partida em 3x1. 

Em terceiro lugar ficou o Rio 
Bonito A. C. após disputar a posi-
ção com o Castelo F. C. e terminar 
a partida em 3x2.  

E as mulheres também tive-
ram espaço na competição. As 
equipes femininas do Motorista F. 
C. e do Projeto BEC, fizeram um 
amistoso e caíram no gosto do pú-
blico mostrando um bom futebol. 

A competição também pre-
miou os atletas que foram desta-
que. O troféu de melhor goleiro 
ficou com João Pedro Ferreira, do 

Cruzeiro F. C., já o de artilheiro, 
dois atletas dividiram a premiação, 
João Vitor “Balão”, do Cruzeiro 
F.C., e Igor Menezes, do Rio Boni-
to A. C, que fizeram dois gols cada.

Para o presidente da Liga Rio-
bonitense de Desportos, Ossian 
Silva, todos que participaram do 
evento, saíram ganhando. “O re-
sultado, independente da classifi-
cação, achamos que todos saíram 
ganhando, só perdeu quem não 
esteve presente. Todos que esti-
veram (na competição), saíram 
ganhando de alguma forma, pri-
meiro por ver uma competição 
retornando, e depois pela presen-
ça dos familiares dos atletas que 
viram eles jogando. Foi um mo-
vimento muito bom e em prol do 
esporte”, avaliou.

 Resultado final:
Campeão: Cruzeiro Fute-

bol Clube
Vice-campeão: Motorista 

Futebol Clube 
3º lugar: Rio Bonito Atlé-

tico Clube
4º lugar: Castelo Futebol 

Clube

A volta
A Taça Rio Bonito foi o se-

gundo evento depois que a Liga 
Riobonitense de Desportos voltou 
ao cenário esportivo e principalmen-
te futebolístico da região. A entidade 
ficou parada por 10 anos.

A julgar pelo público presente, 
que prestigiou os times, a competi-
ção foi um sucesso. O evento contou 
com a presença de vários ex-atletas 
riobonitenses, dos presidentes dos 
clubes, Castelo F. C., Almir Pintas; 
do Motorista F. C., Fernando Au-
rélio; do vice-presidente da Liga, 
Marinoni Nicoláo, do representante 

da Federação de Futebol do Estado 
do Rio de Janeiro (FERJ), Everardo 
Lindenmayer; e do secretário de Es-
porte e Lazer de Rio Bonito, Bernar-
do Oliveira. 

A Liga
Fundada há 69 anos, a Liga Rio-

bonitense de Desportos ficou 10 
anos desativada e desde 2019 voltou 
a funcionar. O atual presidente, Os-
sian conta que desde então precisou 
‘arrumar a casa’ para que a institui-
ção voltasse à ativa.

O Cruzeiro sagrou-se campeão nos pênaltis, após empate em 1x1 

A partir deste domingo 
(15), os moradores de Rio 
Bonito passarão a pagar R$ 
3,80 nas passagens das li-
nhas do Centro, e R$ 4,70 
nos coletivos para o inte-
rior do município. A cor-
reção foi autorizada pela 
Prefeitura e publicada no 
último dia 11.

A correção foi de R$ 
0,20 para os trajetos do 
Centro e R$ 0,30 para os 
do interior.

Em nota, a empresa 
Coletivos São Geraldo ex-
plicou os motivos da cor-
reção dos valores das pas-
sagens: 

“Devido aos aumentos 
de insumos, principalmen-
te óleo diesel, informa-
mos que a partir do dia 
15/05/22 as passagens 
terão uma correção. Aten-
ciosamente,

Cidade – R$3,80
Interior – R$4,70”

A São Geraldo faz o transporte de passageiros em Rio Bonito
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