2

JORNAL FOLHA DA TERRA

RIO BONITO, DE 31 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2022

COLUNISTAS
Padre Ortodoxo
Eduardo Braga

Cantinho do Poeta
C
Por: Evaldo Peclat
Nascimento

HISTÓRIAS QUE EU
INVENTEI SOBRE O MEU
PAI (1ª PARTE)
No meu aniversário de seis anos, em uma bela manhã de primavera, o meu bom e velho pai, Edwal Antônio do Nascimento, chegou
a casa trazendo uma linda e reluzente bicicleta com duas rodinhas de
apoio. Era o primeiro de uma série de bons presentes que eu ganharia
dele ao longo da vida. Para a festa, que aconteceria durante a tarde e
noite, ele mandara abater vários leitões e galinhas da criação do nosso quintal. Convidara praticamente todo o vilarejo de Aldeia Velha, na
época denominado de “Quartéis”, no Município de Silva Jardim. Meus
avós, pais dele, como sempre estariam lá e me cumulariam de valiosos
presentes. Ele era um homem que gostava de fartura e de receber bem
as pessoas.
Aliás, mais tarde a minha mãe, Olívia Peclat do Nascimento, me
lembraria que até os meus quatro anos de idade o meu pai fazia questão de comemorar mensalmente o meu nascimento com uma festinha,
além da data anual, quando promovia uma comemoração maior. O
meu pai orgulhava-se e apostava realmente muito em mim que sou o
seu primeiro filho homem. A primogênita é minha irmã, Lívia Nascimento, nascida dois anos antes de mim. O “do meio”, cinco anos mais
jovem do que eu, é Osvaldo Nascimento. Tenho, ainda, um terceiro
irmão, Jonas Nascimento, fruto do casamento de minha mãe em segundas núpcias.
Mas outros fatos também marcam as minhas histórias sobre o
meu pai. Ele era na verdade um pai excepcional. Nunca brigou comigo
nem me bateu. Quando eu nasci, ele já tinha 25 anos de idade. Era
um homem forte e saudável. Tinha os olhos claros e uma vasta cabeleira meio ruiva. E mostrava-se incansável nas muitas brincadeiras de
pega-pega que eu sempre propunha entre as árvores do nosso vasto
quintal. Ocasiões em que ele também me punha a subir em arbustos
e brincar com os animais domésticos. Gostava de praticar longas caminhadas pela Estrada de Macharetes que dá acesso à localidade de
Lumiar e Nova Friburgo.
Morávamos próximo a um dos rios que cortam o Centro do povoado e já dos meus sete para oito anos todos os fins de semanas tomávamos banhos e pescávamos em algum deles. Tínhamos um cavalo
alazão no qual passeávamos constantemente. Meu pai era tabelião/escrivão no cartório do povoado e pôs-me a acompanhá-lo no ofício aos
10 anos de idade. Talvez venha daí o meu gosto pela escrita e a leitura.
O que se reforçava na sua sortida biblioteca cujas obras eu comecei a
manusear desde bem cedo.
Ele gostava de ler sobre Filosofia, Teologia e Ciências em geral. Foi
com ele que tomei gosto pelos estudos da Física Quântica, da Literatura, da Metafísica e, inclusive, da História das Religiões. Dizia-me
sempre que mais valia ser um poeta modesto do que um milionário
frustrado. Ou que era melhor ser feliz do que estar com a razão. Era
um cristão evangélico. Mas não desses radicais e sectários. Sabia discernir entre o que é fé, conhecimento e dogma. E também não me induzia
a seguir a sua religião, como muitos pais religiosos o fazem. Dizia que
uma pessoa só deve escolher uma religião depois que tiver capacidade
de discernimento mental e social para isso, ou seja, preferencialmente
após os 18 anos de idade.
Para o meu estudo primário e ginasial, mandou-me à sede do Município onde eu ficava nas casas dos meus avós e tios. Embora vivêssemos num lugar modesto e interiorano e eu pudesse sucedê-lo no seu
trabalho no cartório, para isso sabendo apenas as primeiras letras – as
quais ele mesmo começara a me ensinar -- ele queria que eu estudasse
bastante, alçasse voos mais altos, ganhasse o mundo e fizesse história.
(continua numa próxima edição).
.
Evaldo Peclat Nascimento, Jornalista, Professor e Poeta.

Intolerância religiosa, ainda!
Por que precisamos meditar sobre este
tema em pleno século XXI? Embora vivamos em uma sociedade pós-moderna,
marcada pela comunicação e tecnologia, ciência e tanto desenvolvimento, há comportamentos humanos primitivos, irracionais
e desumanos. A intolerância, sobretudo, a
religiosa, aqui se encontra.
É possível construir relações saudáveis
sem respeito? É possível reconstruir a sociedade pós-covid sem empatia e compaixão? Quando falta o diálogo e o acolhimento da diversidade e da pluralidade estamos
sendo caridosos e cristãos?
Embora tenhamos herdado, aqui no
Ocidente, a cultura judaico-cristã, e em
grande maioria, tenhamos recebido formação católica ou evangélica, precisamos
aprender, como cidadãos e cristãos autênticos, a conviver com todos os outros credos
professados pelos nossos irmãos brasileiros. O respeito se deve até mesmo ao ateu
e ao agnóstico. Na base, está a nossa humanidade, nossa dignidade humana compartilhada por sermos homens e mulheres
livres, dotados também pela capacidade de
escolha...
Onde falta respeito não há Cristianismo! Onde há preconceito, o Evangelho já
foi rasgado! A intolerância, por parte de batizados e líderes cristãos, é um desserviço
ao Reino! O proselitismo não é bem-vindo

Já em plena maioridade, o nosso JORNAL FOLHA
DA TERRA completa nesta edição (1030) os seus 28
anos de existência. Data que aproveita para comemorar
junto aos seus fiéis leitores, colaboradores e anunciantes. São quase três décadas de muita informação passando por notícias difíceis e dolorosas de serem levadas ao
público como a recente pandemia da Covid-19 a qual
felizmente – e finalmente – começamos a superar. E de
boas novas a exemplo do desenvolvimento social do
Município sede, Rio Bonito, e cidades da Região, como
Tanguá e Maricá, por exemplo.
Além disso, o nosso FOLHA DA TERRA tem resistido e sobrevivido bravamente apesar das dificuldades
impostas pelas novas mídias sociais aos veículos de comunicação impressos. E continua apostando na força de
um jornalismo feito com profissionalismo, seriedade e
entusiasmo. Por tudo isso reafirma o seu compromisso
de continuar levando a seu público as notícias que fazem o dia a dia da Região. E aproveita para agradecer
a todos que apostaram e continuam apostando no seu
trabalho.

onde o Espírito de Deus está presente!
A Constituição Brasileira, no Artigo 19,
afirma que o Estado não deve estabelecer
preferencias ou privilégios em favor de
uma religião particular, mas deve garantir
que todos possam conviver em igualdade,
por meio do respeito às escolhas individuais, sem perseguições ou discriminações,
devendo o espaço público ser assegurado
a todos.
Como se não bastasse os escândalos a
nível federal no Ministério da Educação envolvendo líderes ‘religiosos’, o Rio de Janeiro, como Estado, tem se tornado um berço,
onde os gestores, sobretudo, os municipais,
destinam verbas absurdas à cantores religiosos, tantas vezes, privilegiando apenas
um segmento do cristianismo dividido e
polarizado do Brasil. Onde está a neutralidade dos que governam? Onde estão os
princípios da democracia? Como católicos
e evangélicos, padres e pastores, cantores
e missionários, sujeitam o Evangelho e as
Igrejas à verbas públicas que estariam destinadas à toda população? Injustiça social e
inconstitucionalidade em nome da evangelização, pode?
Como identificar ações intolerantes e
preconceitos religiosos?
- Zombar das tradições de outra religião;
- Destruir espaços sagrados privados ou

públicos;
- Isolar alguém por ter uma fé diferente
da maioria ou do grupo;
- Destinar verbas públicas a um segmento religioso;
- Empregar ou licitar apenas para pessoas da ‘minha religião’;
- Negar atendimento a alguém por causa da sua religião;
- Coagir as pessoas a se converterem
para sua religião;
- Praticar atos violentos contra pessoas
ou patrimônios religiosos;
- Difundir o ódio contra as religiões e
grupos étnico-raciais nas redes sociais, etc.
É triste saber, que por exemplo, no Rio
de Janeiro, foi criado um canal de registro
de ocorrência de intolerância religiosa, O
Telefone é 1746!
Queira Deus, que em tempos tão difíceis
como o nosso, se levantem homens e mulheres de boa vontade, religiosos como Jesus, cheios do Espírito de Deus, que amem,
evangelizem e pratiquem a caridade cristã,
testemunhando o Céu aqui na terra. Ao nos
aproximar de Pentecostes, a Festa Judaico-Cristã da Colheita e do derramamento do
Espírito, uma Nova Efusão de Amor venha
sobre o Rio e o mundo, a fim de que os braços abertos do Redentor, sejam mais que
um símbolo, sejam um convite a vivermos e
morrermos todos como irmãos!

FIQUE POR DENTRO

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

NAILSON PIRES
Em entrevista ao Blog Jornal Cultura Viva, no dia 06 de maio, o professor
Nailson Pires, de São Gonçalo, falou
sobre uma nova profissão que lançou
no mercado chamada de Sucatescultor.
Ele explicou sobre a ideia de transformar sucata em escultura. “Minha mãe
assistia uma novela cujo personagem
principal era um escultor que transformava ferro velho de carros em obras
de arte. Ainda bem pequeno, as cenas
já me despertavam intenso fascínio
por essa transformação sucata/obra de
arte”, relatou.
ʻSUCATESCULTORʼ
Segundo ele, a novidade vem da
paixão que tem pelo trabalho. “Parti
da premissa que eu deveria me definir
dentro da arte e em que modalidade
ou técnica executo se faço algo parecido com escultura, sendo esta produzida com sucatas. Então, produzo sucatescultura. Daí, sou um sucatescultor”,
priorizou.

FORMAÇÃO

OS
DO
O FOLHA DA TERRA
TERR

Palavras de Avivamento

Pires foi indagado se sua formação
como professor auxilia no ofício como
escultor. “Em uma determinada etapa
as duas estiveram interligadas. Participei de exposições quase sempre com
iniciativas de pessoas amantes das artes e que eram lotadas em prefeituras,
notadamente oriundas da Educação.
Com o tempo, as dificuldades impostas

à execução e realização desses eventos
romperam esse laço sucatescultor/professor. Daí, segui com algumas exposições e vendas em espaços privados e
itinerantes públicos”, enfatizou..

CONTATO
Conheça o trabalho do artista através do Instagram @nailson_pires_sucatescultor e do Facebook
Nailson Pires (Sucatescultor).

CURSOS
O professor ainda não ministrou
cursos na área. “Nunca pensei em lançar algo no mercado nesse sentido.
Nessa atividade o artista é autodidata:
ele determina seu perfil e tendência;
não é atividade com regras. O ato de
soldar é o mais simples e básico de
todo o processo do sucatescultor que
utiliza solda elétrica”, disse.

TRABALHO
A pandemia do coronavírus afetou, também, o trabalho do sucatescultor. “Afetou o trabalho de todos
os segmentos, mas não deixei de
criar. Porém, reduzi, drasticamente, minha ida para a oficina. Espero
superarmos, definitivamente, esse
mal”, frisou.

SUCATA
O artista tem uma forma específica de terceirizar a sucata com a
qual trabalha. “Divulgo para parentes, amigos e colegas de trabalho a
minha necessidade por sucatas. Pesquiso preços em ferros velhos, pois
seus responsáveis exorbitam os preços ao saberem a finalidade da aquisição da sucata”, contou.

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Nailson Pires.
OCUPAÇÃO: Professor e Sucatescultor.
INDICA O QUÊ? O livro “O cortiço”, do autor
Aluísio Azevedo.
SUA OPINIÃO: A narrativa do autor pintou e desenhou, em minha mente, cada ação, atmosfera do
ambiente e, até, as expressões no rosto de cada personagem. Utilizou palavras que substituíram o poder
dos sentidos. Vale a pena conferir!
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GERAL
Ex-secretário de Polícia Civil diz que haverá
aumento do efetivo para o interior
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Tolerância zero no combate a criminalidade, aumento
do efetivo para as cidades do
interior, e uma análise sobre
segurança pública. Esses foram os principais assuntos da
entrevista exclusiva concedida pelo ex-secretário de Polícia Civil do Rio, Allan Turnowski, no Rio de Janeiro, à
reportagem da Folha. Atualmente ele está licenciado do
cargo porque é pré-candidato
a deputado federal.
Violência no interior
De acordo com o delegado,
atualmente, no interior do estado, os índices de violência
diminuíram e são equivalentes aos registrados em 2011,
fruto do investimento que foi
feito na Polícia. “A gente está
trabalhando com compra de
muita tecnologia, reforma de
equipamento, e concurso público”.
Turnowski revelou ainda
uma boa notícia para os moradores das cidades do interior
do estado, que o efetivo será
dobrado, e a estimativa é que
esses novos policiais cheguem
já no ano que vem.
“Pro interior, a gente quer
colocar mil homens, dobrando

o efetivo de todas as delegacias do interior. Levar pra lá
equipamentos de inteligência.
Para o delegado e sua equipe de investigadores poderem usar drone, helicóptero,
Cellebrite, que é a busca de
informação; poder buscar na
mídia social informações pra
evitar que com esse crescimento, que é muito bom que
o interior se desenvolva, gere
emprego, não gere violência.
Para isso, a gente está se preparando, pra isso a gente está
investindo. Em 2022 vão (os
policiais que passaram em
concurso) para a Academia de
Polícia, e em 2023 a gente já
vai estar dobrando o efetivo
de todo o interior do estado”,
contou.
Segurança pública
Para Turnowski, por muitas vezes, o trabalho da polícia é prejudicado pelas leis do
país. “A gente sempre precisa
de uma tragédia para justificar as nossas (da Polícia)
ações, e quando elas ocorrem,
os criminosos acreditando
nesses defensores e nas leis
fracas que foram criadas, resolvem enfrentar o estado, e
sempre vão tomar o prejuízo
porque o estado sempre vai
ser mais forte”.
Um dos exemplos dessas

FOTO: TIERS RANGEL

Turnowski falou sobre o pacote anticrime e ainda sobre a necessidade de mudança nas leis para o combate a criminalidade

leis mencionadas pelo delegado é a Lei 13.964 de 2019,
conhecida como pacote anticrime, que dentre outras mudanças, alterou o tempo em
que um condenado fica preso.
Na análise dele, a progressão
do regime acaba atrapalhando
o trabalho do combate à criminalidade.
“Um pacote que traz que
você tem progressão de regime
em um crime hediondo, num
crime violento. Você esquarteja uma mulher, é condenado há
30 anos (de prisão), e você tem

direito a progressão de regime
com 5 anos. É obvio que o crime passa a compensar, as pessoas passam a ter menos medo
de praticar crime. A polícia do
Rio, as polícias de todos os estados prendem diariamente e a
população não sabe porque no
dia seguinte está todo mundo
solto novamente, e muitas vezes num crime violento, fica
muito pouco tempo preso. Então tem que ser mudado, tem
que ser avaliado pela sociedade
o que a maioria quer. Está na
hora de discutir isso e passar

Rio bonito

essa batalha contra o crime organizado para Brasília”, avalia
o delegado.
Segundo ele, o cumprimento da pena é importante para
que o crime não valha a pena.
“O que gera mais violência é a
impunidade, então para mim,
cadeia, mesmo que não ressocialize, isso é uma coisa muito mais da pessoa do que da
cadeia, evita que esses criminosos cometam tantos crimes
contra a sociedade de bem”,
analisa o ex-secretário de Polícia Civil.

FOTO: SEMCUT / RB

Avenida 7 de Maio ganha
pavimentação em parceria
com o Governo do Estado
FOTO: NILTON CARLOS

Carminha discursa na solenidade de posse da diretoria de Acervo da AFL

Carminha Cordeiro toma
posse na diretoria da
Academia Fluminense
de Letras
Avenida 7 de maio é uma das ruas da cidade que recebeu a pavimentação do Programa Asfalto Presente

Alfonso Martinez
folhadaterradigital@gmail.com

A parceria entre a prefeitura de Rio Bonito e o Governo
do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Cidades,
vêm dando bons frutos. Já está
em andamento um pacote de
obras para melhorias da malha
viária municipal, que sofreu
bastante com o aparecimento
de buracos após o período das
chuvas. As primeiras intervenções começaram pela Avenida Theonas Martins Gomes
e Martinho de Almeida, no
bairro Mangueirinha, e Rua
Doutor Mattos que ganharam
um novo asfalto, através do
Programa Asfalto Presente.
Nesta semana a secretaria
de Obras iniciou uma nova

etapa do programa, com o trabalho de fresagem e recapeamento na Avenida 7 de Maio,
uma das principais vias da cidade. Esse trabalho, que vai se
estender a outras vias públicas
do Centro, deve ser finalizado
até o próximo fim de semana.
Algumas ruas próximas estão
interditadas ou com o acesso
restrito por conta da obra. O
objetivo é melhorar toda a malha viária do município que foram danificadas por conta das
chuvas.
Para realizar as obras do
Programa Asfalto Presente, o
Departamento de Estrada de
Rodagem (DER) vem fornecendo os materiais e insumos

necessários para a execução
dos projetos apresentados
pela prefeitura. Cabe ao município realizar as obras, conservação, manutenção e demais
ações previstas na parceria
com o Estado.
Programa Diferentes – Os
projetos previstos no pacote
de obras pavimentação estão
sendo realizados por programas diferentes, todos em
parceria com o Governo do
Estado do Rio, como o Asfalto Presente, Somando Forças,
Rua Concretada, além de pavimentação com piso intertravados e colocação de saibros nas
estradas de acesso as localidades da zona rural.

A poetisa rio-bonitense Maria do Carmo Soares Cordeiro
tomou posse, no último dia 12
de maio, na diretoria de Acervo
Documental e Bibliográfico da
Academia Fluminense de Letras.
A solenidade aconteceu durante
sessão solene na sede da Academia, em Niterói, que marcou a
abertura das atividades acadêmicas presenciais de 2022. No mesmo dia tomaram posse os novos
membros da ABL para o biênio
2022/2023, entre eles a presidente, Márcia Maria de Jesus
Pessanha.
Carminha Cordeiro ocupa,
desde 2015, a cadeira que pertenceu ao poeta Leir Moraes, seu
conterrâneo. Durante a soleni-

dade de posse que contou com a
presença de diversas personalidades da área cultural, a poetisa
lembrou em seu discurso que a
pandemia levou “mães e filhos”.
Ela também declamou a poesia
de sua autoria, Dia das Mães, que
num dos trechos diz: “Louvo, por
fim, a mãe maior, Maria, sempre
presente, olhando pelos meus filhos, pelos seus, pela humanidade,
de amor carente”.
A posse da nova diretoria foi
marcada por uma homenagem ao
Dia das Mãe e um coquetel de
confraternização. Também foram
empossados, Eduardo Antônio
Klausner, vice-presidente; Eneida
Fortuna Barros, 1ª secretária; Lúcia Maria Barbosa Romeu, 2ª secretária; Cleber Francisco Alves,
1º tesoureiro e Celio Erthal Rocha, 2º Tesoureiro.
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cidades
Violência doméstica é o crime mais registrado
em Tanguá, diz a delegada Juliana Montes
Esse é apenas um resumo, para assistir a entrevista na íntegra, basta acessar o
canal do YouTube (Folha da Terra Digital) ou a página do Facebook (Jornal Folha da Terra)
Lívia Louzada

FOTO: REPRODUÇÃO / VÍDEO

folhadaterradigital@gmail.com

Em entrevista à Folha, delegada de Tanguá, Juliana Montes, revela que “os crimes de
violência doméstica ocupam o
maior lugar na nossa estatística”. A conversa foi gravada no
Hotel Bristol de Rio Bonito, no
último dia 24, onde a delegada
falou sobre esse e outros assuntos.
A titular da delegacia contou
ainda sobre um caso marcante,
que conseguiu solucionar em
outra delegacia, envolvendo um
bebê, e ainda sobre seus 12 anos
de Polícia Civil.
Violência doméstica
A delegada contou que a Polícia está se preparando para receber e acolher as vítimas desse
tipo de crime, e para isso, tem
unido esforços com o Tribunal
de Justiça e a Prefeitura de Tanguá. “No momento, o foco das
nossas atenções é em uma parceria ótima que é o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher
(NUIAM), que há participação
da Polícia Civil, do Tribunal de
Justiça e das Prefeituras. Pra
gente implementar uma sala de
atendimento próprio, um servidor disponível só para o atendimento a mulher. No nosso caso,
de Tanguá, os crimes de violên-

Delegada Juliana Montes falou sobre a estrutura que está sendo montada na DP para atender as vítimas de violência

cia doméstica ocupam o maior
lugar na nossa estatística. Essa
é uma realidade que a gente vê
muito em cidade de interior”.
Segundo a delegada, a delegacia passará por uma reforma e será construído um local
somente para atendimentos
dessas vítimas, com uma sala
voltada para as crianças que
geralmente vão com as mães,
com proteção acústica, um
servidor da Delegacia ficará
responsável pelo menor. De
acordo com a delegada, nos
últimos tempos as mulheres

têm denunciado mais quando
sofrem alguma violência. “Os
casos não aumentaram, o que
aumentou, certamente, foi a
forma da mulher em denunciar”.
Crime organizado
Outro tema abordado na entrevista foi o tráfico de drogas
comandado pelo crime organizado em Tanguá, que vem ganhando força em alguns bairros da cidade. De acordo com a
delegada, já estão sendo feitas
investigações sobre o assunto,

Saquarema recebe a 5ª Etapa do
Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia
FOTO: DIVULGAÇÃO

e prometeu que a Polícia Civil
trabalhará para que a criminalidade não avance.
“Há sim um crime organizado em determinados locais
(de Tanguá) que todo mundo
conhece. Há procedimentos
policiais em curso investigando. Vamos usar todo nosso
aparato de inteligência para
não deixar essa criminalidade
avançar. O tráfico de drogas é
muito problemático em todas
as regiões porque vai muito
além do tráfico de drogas (...).
(...) É isso que a gente está dis-

posto a brecar, vamos unir todos
os nossos esforços, já fizemos
reuniões com a Polícia Militar,
com a Polícia Federal, e com a
PRF (Polícia Rodoviária Federal) também. Estamos aqui com
todos os nossos esforços, chegamos determinados a trabalhar
sobre isso e certamente é um
dos focos principais do nosso
trabalho aqui”, disse.
Denúncia
Ao final da entrevista, a titular da 70ª DP de Tanguá pediu
que a população colabore com o
trabalho da Polícia, denunciando. A denúncia pode ser feita
pessoalmente ou através do telefone do Disque Denúncia (21)
2253-1177. Em ambos os casos,
ela disse que o anonimato é garantido.
“Podem confiar na Polícia
Civil. Por favor, nos procurem,
pode ser pessoalmente, o sigilo
é garantido. Não vamos expor
ninguém, mas precisamos de informação. Pelo telefone do Disque Denúncia também o sigilo
é totalmente garantido, nem a
gente tem acesso, a gente não
tem ideia de onde vem a informação, só o que a pessoa relata.
Nos deem informações para que
a gente possa trabalhar e garantir a segurança para a população
de Tanguá”, pediu a delegada.

Polícia Civil de Tanguá
prende homem
acusado de roubar duas
mulheres com arma falsa
FOTO: POLÍCIA CIVIL

As partidas acontecerão na Praia de Itaúna, na Rua Oceano, em frente ao quiosque 2. A entrada é gratuita

Após sediar a 1ª etapa no mês
de janeiro, Saquarema volta a respirar o vôlei, sendo a cidade escolhida para receber a 5° Etapa
do Circuito Brasileiro de Vôlei
de Praia. Realizada pela Prefeitura Municipal de Saquarema, por
meio da Secretaria Municipal de
Esporte, Lazer e Turismo e pela
Confederação Brasileira de Voleibol, as partidas da 5ª etapa acontecerão entre os dias 2 e 5 de junho,
na Praia de Itaúna. Os jogos serão
realizados a partir das 8h, na arena
montada em frente ao quiosque 2,
na Rua Oceano, e a entrada é gratuita.
Participam do aberto de Saquarema as duplas ranqueadas do
8º ao 14º lugar entre os inscritos,

além de dois convidados e até oito
parcerias classificadas pelo qualifying. De acordo com a CBV, esse
sistema permite jogos mais nivelados, entre duplas de ranqueamento
mais próximo.
“Recebemos a 1ª etapa do Brasileiro de Vôlei de Praia em janeiro e foi um grande sucesso. Além
de termos um público espectador
extremamente fiel às competições,
tivemos um resultado muito positivo com o trade turístico. Receber
novamente mais uma etapa desta
competição é extremamente importante para nos consolidarmos
como a Capital Nacional dos Esportes” contou o Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael da
Costa Castro.

A competição é realizada em 15
etapas com premiação total de R$
6 milhões, mais o custeio de passagem, alimentação, hospedagem
e transporte para uma etapa do
Circuito Mundial. Todas as etapas somam pontos para o mesmo
ranking, e o campeão da temporada 2022 será definido pela soma
dos melhores resultados dos participantes.
A temporada 2022 é a 31ª da
história do Circuito Brasileiro, que
já teve mais de 330 etapas realizadas. A 1ª etapa desta temporada
aconteceu de 28 de janeiro a 6 de
fevereiro, igualmente na Praia de
Itaúna, e contou com a presença
de aproximadamente 4.500 fãs do
esporte.

Homem estava escondido debaixo de um caminhão em um posto de gasolina

Policiais da 70ª Delegacia
de Polícia de Tanguá prenderam em flagrante na tarde desta terça-feira (31), um homem
acusado de cometer dois roubos em Tanguá com uma arma
falsa. Ele já possui três anotações criminais por roubo e uma
por receptação.
A equipe da delegada Juliana
Montes conseguiu capturar um
homem que, segundo informações havia acabado de roubar a
motocicleta de uma mulher, e
na sequência, subtraiu a bolsa
de uma senhora, em locais diferentes da cidade.

Os agentes conseguiram
prender o homem que estava
escondido debaixo de um caminhão em um posto de gasolina.
As vítimas foram localizadas, uma delas com a ajuda da
71ª Delegacia de Polícia Itaboraí, e ouvidas em Tanguá.
A prisão só foi possível por
conta de informações passadas
para autoridade policial. A delegada pede para que a população ajude a polícia no combate
à criminalidade denunciando
através do Disque Denúncia
(21) 2253-1177. O anonimato é
garantido.

Tiers Rangel
Lívia Louzada
(21) 97252- 5092
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Trecho da Avenida Manuel Duarte (acima). Rua Julia Cortines, no Centro (direita)

Decisão judicial suspende cobrança de estacionamento
em algumas ruas de Rio Bonito; veja quais são as ruas
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Após ação da 35ª Subseção da OAB
(Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim), o
juiz federal Walner de Almeida Pinto decidiu, no último dia 19, pela suspensão da
cobrança do estacionamento de algumas
ruas de Rio Bonito que compreendem a
zona verde.
Ruas da zona verde que a cobrança
está suspensa:
Rua Dom José Pereira Alves, Rua
Major Bezerra Cavalcanti (rua do escritório da Enel), Rua Dr. Mattos (rua
do sinal de trânsito), Rua Kingston de
Souza Mota, Rua Duque de Caxias (Rua
da descida do Colégio Barão), Rua Dr.
João Batista, Rua Vereador Joaquim Castro (subida do Boqueirão), Rua Siqueira Campos, Rua Oswaldo Cruz (rua do
C.A.R.B., Rua Vital Brasil, Rua Durval
Mesquita, Avenida 7 de Maio, Rua Julia
Cortines (Rua do espaço Ceccarelli), Rua
Nilo Peçanha (rua do escritório da Águas
do Rio), Avenida Manoel Duarte (Rua do
INSS), e Rua Dr. Antenor Marmo, Rua
Capitão Jorge Soares.
Segundo a presidente da 35ª Subseção, Karen Figueiredo, a ação, que foi
ajuizada na Justiça Federal, surgiu através de demandas populares e de advo-

gados também. Ela explica que foram
feitas reuniões com representantes da
empresa MultParking, que administra o
estacionamento, e a comissão de trânsito
da OAB, presidida pelo advogado Alédio
Espíndola, e que após terem acesso ao
contrato feito entre a Prefeitura de Rio
Bonito e a empresa, foi dada entrada na
ação.
“Tivemos conhecimento, pelo contrato, que haviam duas áreas delimitadas
para cobrança, azul e verde, e que as ruas
que foram licitadas, foram as ruas que
compreendem a área azul, e a verde não.
Quando fomos para rua pra verificar, tanto eu, quanto o Dr. Alédio, vimos que as
ruas relacionadas a área verde, estavam
sendo cobradas, e isso não é contemplado
no contrato”, disse a presidente.
Ela ainda completou explicando que
a ação também aponta outras supostas
irregularidades. “Então o motivo da ação
foi pedir a suspensão da cobrança das áreas não licitadas, que são as ruas da área
verde, e informar outras supostas irregularidades que acontecem no contrato,
que são: não respeitar o limite de 10 minutos sem cobrança de estacionamento,
a não emissão de nota fiscal pelo período
de pagamento de utilização do estacionamento, e um suposto não repasse para a
Prefeitura. Então o objetivo do processo

não é suspender apenas das ruas da área
verde, é a suspensão total do contrato, em
meio a tantas irregularidades apontadas
no processo”, informou.
No despacho do juiz, conta o deferimento em parte da ação. “DEFIRO EM
PARTE o pedido liminar, determinando
que os réus suspendam, imediatamente,
eventuais cobranças de tarifas concernentes à utilização do estacionamento
público na zona verde do Município de
Rio Bonito, sob pena de multa no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, a incidir sob cada cobrança
irregular realizada”.
Em outro trecho, o juiz Walner de Almeida indefere a suspensão completa do
contrato. “INDEFIRO, contudo, o pedido
liminar de suspensão do objeto do Contrato SMDUH 02/2018, na medida em
que, conforme destacado pelo Município
réu no evento 11, a suspensão de todas
as cobranças do estacionamento rotativo
– inclusive aquelas previstas contratualmente – impactaria sobremaneira no
equilíbrio contratual, comprometendo a
prestação dos serviços públicos desempenhados pela concessionária, devendo o
referido ponto ser analisado após oportunizado o contraditório e a ampla defesa”.
O que diz a MultParking
A reportagem da Folha entrou em

contato com o diretor da empresa MultParking. Segundo nota enviada à redação, haveria uma diferença no número de
vagas oferecida em edital, do número de
vagas reais, quando a empresa começou a
executar o serviço, um exemplo disso seriam as vagas ao logo da linha férrea, que
apesar de não ser cobrado o estacionamento, constaria em contrato a cobrança.
De acordo com o documento, a inclusão de algumas ruas para exploração
de cobrança teria surgido como forma
de compensação por essas vagas da linha
férrea, por vagas de moradores que não
tem garagem, e ainda outros motivos.
“(…) sempre reivindicamos a regularização das Vagas Aditadas na Zona
Verde, porém, hoje nós que estamos sendo punidos e proibidos de trabalhar, sem
uma alternativa para compensação das
vagas interditadas e isenções (…)”.
“A Operacionalização do Sistema de
Estacionamento Rotativo Controlado, o
quantitativo inicial previsto no edital era
de 486 vagas, no momento da implantação das vagas conforme o projeto executivo, foi verificado que dentro do limite
da Zona Azul um total de 505 vagas, ou
seja, um acréscimo de 19 vagas, incluindo as 130 vagas estacionáveis na faixa de
domínio da Linha Férrea, as quais, não
puderam ser exploradas, devido ao receio

BPRv de Boa Esperança prende
homem com 6 mil pinos de cocaína
e apreende dois carros clonados
FOTO: BPRV / RIO BONITO

dos dirigentes municipais de críticas dos
munícipes (eleitores) e impopularidade”.
“(…) Sendo assim, como o número
de vagas estimado que era de 486, seriam
demarcadas efetivamente 505 vagas, com
à supressão das 130 vagas da Linha Férrea, o total de vagas reduziu-se para 375
vagas implantadas na Zona Azul”.
Além dos números acima, fomos
obrigados e permitir isenções não previstas no Edital, as seguintes:
– 4 vagas para “food truks”;
– 6 vagas para ampliação dos pontos
de taxi;
– 2 vagas para um carga e descarga;
– 42 (quarenta e duas) Isenções para
autoridades no Município (Câmara de
Vereadores, Ministério Público, TRE,
Autoridades Municipais); e
– 103 (cento e três) vagas para os moradores que possuem automóveis e não
possuem garagem em suas residências e
mais 8 (oito) solicitações estão em processo de liberação (segue em anexo listagem dos moradores e os critérios para
isenção)”.
“Sendo assim, existe um déficit de
157 vagas com mais 130 da linha férrea,
totalizando 287 vagas, o que ultrapassa
de longe os 25% de acréscimos ou reduções permitidas pela lei federal 8666 de
21/6/83; (…)”, diz a nota.

Tanguá terá orquestra
juvenil formada por
alunos da cidade
FOTO: DIVULGAÇÃO

Parte da
equipe do
BPRv de Rio
Bonito com
os carros que
foram
apreendidos

Alunos de Tanguá em uma das aulas da orquestra sinfônica juvenil

O posto de Boa Esperança, em Rio
Bonito, do Batalhão de Polícia Rodoviária, não para. No último dia 27, os
agentes fizeram uma prisão e duas apreensões. Um homem foi preso com seis
mil pinos de cocaína escondidos na mala
de um carro que seguia para Araruama.
E na sequência, dois homens foram flagrados conduzindo veículos que seriam
clonados. Os acusados teriam vindo de
Piabetá e seguiriam para Campos.

RJ-124. Segundo o condutor, ele estava
seguindo em direção a Araruama para
buscar um passageiro. Os policiais fizeram a revista no carro de aplicativo e encontraram no porta-malas uma grande
sacola com seis mil pinos de cocaína.
A carga é avaliada em R$ 60 mil e o
acusado, que foi conduzido para a 118ª
Delegacia de Polícia de Araruama, disse
que levaria o entorpecente para o Complexo da Matinha, em Araruama.

Drogas
A equipe do novo comandante do
BPRv de Rio Bonito, capitão Martires,
desconfiou de um carro que passava pela

Carros clonados
Minutos depois da primeira ocorrência, os policiais perceberam que dois
veículos haviam saído da rodovia ao avis-

tarem os agentes, e seguido por uma rua
sem saída. Os policiais então seguiram
os dois e abordaram os condutores. Ao
verificarem a documentação dos carros,
foi constatado que os números dos dois
chassis dos motores não eram condizentes com a numeração que constava no
registro do Detran.
Todos foram levados também para a
delegacia de Araruama, onde o delegado
analisará se a situação realmente se configura um caso de clonagem de veículo.
Os motoristas dos carros teriam dito aos
policiais que compraram os carros com
valor muito abaixo do mercado.

A prefeitura de Tanguá, através da parceria com o Instituto
Brasileiro de Música e Educação
(IBME), dará início à formação
da “Orquestra Sinfônica Juvenil
de Tanguá”.
Os alunos, já inscritos, passarão por uma avaliação e os classificados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$200,00 para
custear seus estudos de música.
Além disso, o projeto irá emprestar o instrumento para ajudar no
desenvolvimento do estudante.
Serão 60 alunos que farão parte
da orquestra.
As aulas já começaram e es-

tão acontecendo no auditório da
Escola Municipal Iasmim Gonzaga Arantes às segundas-feiras
a partir das 15h.
“Tenho a expectativa de que
minhas filhas cresçam cada vez
mais, já que elas sempre sonharam tocar instrumentos. Há
muito tempo busco colocar as
meninas em aulas particulares,
mas são caras. Graças ao projeto
elas estão tendo esta oportunidade de estarem se desenvolvendo
cada vez mais nos instrumentos
que elas tocam”, disse Gerlane
Gonçalves, mãe de três alunas do
Projeto Orquestra nas Escolas.
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REGIÃO
Rodrigo Neves percorre Região Serrana,
Lagos e Baixada no ﬁm de semana
O pré-candidato a governador
do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, teve um fim de semana de
encontros com militantes e apoiadores em sete municípios, com reuniões
nos municípios de Nova Friburgo, na
Região Serrana; Arraial do Cabo, São
Pedro da Aldeia, Búzios, Cabo Frio,
na Região dos Lagos; Queimados e
Japeri, na Baixada Fluminense. Em
todas as atividades Rodrigo Neves
dialogou com a população sobre o
plano ‘O Estado do Rio que Queremos’, que reúne projetos para a reconstrução do estado.
Na última sexta-feira (27) Rodrigo Neves subiu a serra fluminense
para reunião com o deputado Wanderson Nogueira, em Nova Friburgo, acompanhado pelo presidente
nacional do PDT, Carlos Lupi, e do
deputado federal Chico D’Angelo.
“Estamos atentos e cientes do que é
necessário fazer em cada região do
nosso estado. Nova Friburgo, por
exemplo, é uma cidade importantíssima para a reconstrução do estado
do Rio, com grande potencial turísti-

co e têxtil”, apontou Rodrigo Neves.
Desenvolvimento do Turismo
No sábado houve encontros com
lideranças políticas na Região dos
Lagos, com agendas em Arraial do
Cabo, São Pedro da Aldeia, Búzios e
Cabo Frio. Nos encontros, Rodrigo
Neves falou sobre as possibilidades
de desenvolvimento econômico. “A
Região dos Lagos, que é uma das
mais belas do país, sofre com abandono do Estado e precisa de um
Governo do Estado que funcione
e priorize o desenvolvimento do
interior. O potencial turístico da
região é excepcional – Búzios, por
exemplo, é conhecida mundialmente”, lembrou Neves.
“Para que o Turismo seja melhor aproveitado temos que implantar uma Escola Técnica para o
Turismo e outras formações voltadas para o mercado de trabalho local. Com transparência, boa gestão
e compromisso com o povo vamos
fazer o Estado do Rio voltar a andar para frente, atrair investimen-

FOTO: DIVULGAÇÃO

tos e trabalhar pelas pessoas”, comentou o pré-candidato a governador.
Investimento em Educação
Ainda em Arraial do Cabo, ao
lado de lideranças políticas da região,
Rodrigo visitou o busto de Leonel
Brizola e falou sobre a importância
da Educação. “Leonel Brizola foi o
governante no Brasil que mais construiu escolas. Quando chegou ao governo do Rio em 1982, Brizola, junto
com Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer,

colocou de pé o melhor projeto educacional da História do Brasil: os Centros Integrados de Educação Pública,
os CIEPs. Digo com muito orgulho
que durante os oito anos como prefeito de Niterói não deixei os CIEPs
abandonados, como vemos no estado
do Rio. Nós reconstruímos os CIEPs
de Niterói, e esse é o caminho para o
desenvolvimento do Brasil”, contou o
pedetista, que foi prefeito de Niterói
entre 2013 e 2020.
Neste domingo, 29, Rodrigo Neves

Evaldo Peclat Nascimento
O município de Silva Jardim acaba
de ganhar o seu primeiro Conselho
Municipal de Políticas Públicas de
Cultura (CMPPC), cujos membros
(titulares e suplentes) dos setoriais
da Sociedade Civil Organizada foram
eleitos em uma Conferência no último
dia 27/05. São eles: Mary Lopes de
Simone e Isadora da Silva C. Silveira
(Manifestações Populares); Evaldo Peclat Nascimento e Ivailze Souza Nascimento (Literatura e Biblioteca), Alex
Moura da Conceição Silva e Ryan Roberto Moraes Gomes do Nascimento (Artes Cênicas), Tainá Mie Telo
Soares e Adilson Codeço (Memória e
Patrimônio), Cristiane David Gabardo
e Júlio César de Melo Oliveira (Artes
Plásticas), Júlia Botafogo e Luciane
de Menezes Leal (Audiovisual), Raíssa Maria Reis Freire e Anita Santoro
(Agroecologia), Luiz Cláudio Santiago
e Felipe Defensor (Música), Marilda
Pelito e Agnes Gomes (Artesanato).
O CMPPC é composto por 16

membros, sendo que sete cadeiras são
indicadas pelo Poder Público: Hiolanda das Graças Barrozo e Silva e Ana
Paula Santiago (Secretaria de Educação), Tatiana Alves da Silva Alexandre e Priscila de Carvalho Cunha
Camargo da Silva (Planejamento),
Alcione Nicolau da Silva e Jayne Domingues Barbosa (Promoção Social),
Nayane dos Santos Machado e Alexandre Branco de Almeida (Esporte e Lazer), Igor R. da S. Mattos e
Cristiane Santana da Silva (Turismo,
Indústria e Comércio), Guibson Gomes da Silva e Vanderlane de Souza
(subsecretaria de Cultura) Andrei
(subsecretaria de Comunicação Social).
A eleição aconteceu no auditório
Zezé Macedo e contou com cerca
de 150 pessoas. O evento também
homenageou as memórias do poeta
e professor Irval Di Franco Filho e
do agente cultural Aurélio Cláudio
Soares Cabrero. As respectivas famílias receberam certificados de homenagens póstumas com os dizeres:
“Rendemos as nossas homenagens à

memória dele com o qual tivemos o
privilégio de conviver, e que deixou
um importante legado para a História e a Cultura da nossa cidade”. A
mesa contou com as participações do
secretário de Administração Hugo
Thiengo (representando o Governo Municipal), a vereadora Andréia
Menezes (representando a Câmara
de Vereadores), o subsecretário de
Cultura, Humberto Ramon (presidente da Comissão Organizadora da
Conferência) e Mary Lopes (representando a Sociedade Civil na Comissão). Contou com as presenças
do vereador Liés Abibe, além de secretários municipais.
-- Estou feliz e honrada em participar de um momento tão importante da Cultura no Município, pois
cultura é um fator que vivemos desde que nascemos. E estamos virando mais uma página dela em Silva
Jardim – disse a vereadora Andreia
Menezes. No que foi acompanhada
pelo secretário Thiengo: “é alegria
imensa participar”. O mesmo manifestou a historiadora Mary Lopes:

Conferência que elegeu os conselheiros de Silva Jardim

“estou muito feliz em compor esta
comissão organizadora e participar
deste bonito evento”. O subsecretário de Cultura também comemorou
a realização, lembrando que o evento
superou todas as expectativas.
A eleição e formação do CMPPC
fazem parte da construção do “Sistema Municipal de Cultura” que é
constituído pelo Plano Municipal de
Cultura (já existente), o Fundo Mu-

Bagueira reúne lideranças políticas
Vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira realizou no último dia 30, no tradicional Clube Humaitá, no Barreto, uma
reunião de trabalho com as principais
lideranças do seu entorno político. Ele
fez um balanço dos últimos meses de trabalho, principalmente das realizações da
Prefeitura de Niterói e as ações que acontecerão nos próximos meses. “Eu e o prefeito Axel Grael trabalhamos em sintonia
e a nossa missão é dar continuidade e
ampliar o legado deixado pelo ex-prefeito
Rodrigo Neves”.
Desde a pandemia, essa foi a primeira

vez que Bagueira reuniu lideranças e amigos para um bate-papo. “Estava com saudades de vocês, desse olho no olho e dessa energia que sempre acontece quando
estamos juntos. A pandemia nos impediu
de muita coisa, mas não impediu de continuarmos unidos”, disse. No encontro, o
Padre Marcelo Martins Gomes, atual pároco da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e que por anos esteve à frente da
Igreja de São Sebastião, no Barreto. Ele
fez uma oração a pedido de Bagueira, ressaltando a importância da união de todos
em busca do bem comum. “Independente

participou de atividades em Queimados e também em Japeri, município
com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado, onde
conversou com a população. “Aproveitei o domingo para caminhar pelas
feiras de Queimados e de Engenheiro
Pedreira, em Japeri. É importante saber de perto a realidade da Baixada
Fluminense e ouvir as solicitações
deste povo trabalhador, que merece
mais atenção do poder público”, contou Rodrigo Neves.

FOTO: EVALDO NASCIMENTO

Silva Jardim já tem o seu primeiro
Conselho Municipal de Cultura
evaldopeclatnascimento@gmail.com

Rodrigo Neves
se reuniu com
militantes e
apoiadores

de credo ou de religião, o nosso objetivo é
fazer o bem”, disse ele.
No encontro, Bagueira fez uma análise
política do país e do estado do Rio e disse
que os próximos meses será de muito trabalho e desafio. “Me sinto animado e confiante com relação ao futuro. Temos uma
missão importante e confio plenamente na liderança do ex-prefeito Rodrigo
Neves, que colocou seu nome como pré-candidato ao governo do estado. Não podemos errar e temos que defender quem
tem liderança e experiência para encarar
esse imenso desafio”, encerrou.

nicipal de Cultura (em elaboração e
que deverá ser proposto pelo Poder
Executivo e votado e aprovado pela
Câmara Municipal) e o CMPPC que
acaba de ser criado. O Sistema Municipal de Cultura será um importante
instrumento de captação de recursos
nas esferas estadual e federal para
aplicação em atividades culturais no
Município, como as leis culturais “Aldir Blanc” e “Paulo Gustavo”.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Vice-prefeito de Niterói faz balanço dos últimos meses de trabalho
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CIDADES
Festa de 208 anos de Maricá teve show de
Vanessa da Mata e foi comemorado em toda cidade
O aniversário de Maricá foi comeFOTO: ANSELMO MOURÃO
morado nos quatro cantos da cidade
com muita música e eventos culturais.
A Prefeitura abriu os festejos dos 208
anos da cidade com o show da cantora
Marine Friesen, atração principal do
evento “Maricá para Cristo”, no dia 25,
em Araçatiba. No dia em que se comemora a emancipação político-administrativa do município, dia 26, a atração
principal foi a cantora Vanessa da Mata,
que levantou o público. As comemorações se encerraram neste domingo (29)
com shows em quatro pontos da cida- Cantora Marine Friesen foi a atração principal do primeiro dia de shows
de: Itaipuaçu, Ponta Negra, São José do
“É uma alegria muito grande como
Imbassaí e Araçatiba, que empolgaram de pastores do município.
‘prata
da casa’ poder viver essa noite de
Marine,
considerada
um
dos
granmoradores e visitantes com mais de 30
festa,
alegria
e celebração em Maricá.
des
nomes
da
nova
geração
gospel,
atrações.
Durante a sessão solene na Câmara emocionou o público em Araçatiba Vamos apresentar várias canções e a
de Vereadores, o prefeito Fabiano Hor- com seus sucessos “Tu és Fiel”, “Como tão esperada ‘Alfa e Ômega’ está na lista destacou o crescimento do município. as Águas”, “Óleo de Alegria”, “Alfa e ta”, afirmou Marine.
Fabiano também falou sobre o trabalho Ômega”, e canções de outros artistas.
Vanessa da Mata
de transformação da cidade iniciado em Ela contou que nasceu no Rio de JaneiNo dia 26, os maricaenses cantaro,
mas
morou
por
alguns
anos
com
os
2009, com o primeiro mandato do enram
parabéns para Maricá ao som da
pais
em
Maricá
e
voltou
à
cidade
justatão prefeito Washington Quaquá.
cantora
Vanessa da Mata, que entre os
mente
num
dia
de
celebração
pelos
208
“Maricá celebra hoje 208 anos de
sucessos presentados, cantou os sucesemancipação político administrativa anos do município.
afirmando, enquanto cidade, a dimenFOTO: MARCOS FABRÍCIO Na sessão
são do direito social como valor conssolene da
truído pela política pública que há mais
Câmara dos
de uma década referência a vontade do
Vereadores,
povo de Maricá, como a Tarifa Zero do
o prefeito
transporte público, a RBC, o Programa
Fabiano Horta
Passaporte Universitário”, completou.
fala sobre o
crescimento
da cidade

Dia Municipal do Evangélico
Realizado anualmente, o encontro,
no dia 25, marca o Dia Municipal do
Evangélico e é fruto de uma parceria
entre a Coordenadoria de Assuntos
Religiosos da Prefeitura e associações

sos “Boa Sorte”, “Ainda Bem”, “Não
me deixe só” e “Hoje eu sei”, além de
músicas do sétimo álbum “Quando
Deixamos Nossos Beijos na Esquina”, com achados poéticos e melodias
intuitivas.
“Eu senti muito a presença do público e pra mim foi um presente. Eu

Banda Comichão e bateria da Estação Primeira de Mangueira foram os
artistas que se apresentaram.
Aprovação
No palco montado na orla das
Amendoeiras, em São José do Im-
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estava precisando desse show, porque a gente vai de acordo com a vida,
seguindo. Tem um momento em que
a gente esquece das coisas que são legais e vai fazendo o trabalho da gente
quase como um dever. Mas hoje foi
um prazer”, disse da Mata.
Encerramento
No último dia de festa, domingo
(29), a Banda Tá Tudo em Casa, o
cantor Richard Vianna, Thiago Dantas e Rickson Maioli, Raquel Fonseca, Léo Lima, Moniquinha Ângelo,

Vanessa da
Mata empolga
o público em
Araçatiba,
Maricá

bassaí, a trancista (profissional que
faz trança de cabelo) Thais Ribeiro,
de 20 anos, curtiu as atrações do aniversário de 208 anos de Maricá. “A
festa estava muito boa. Fui em todos
os shows e estou aqui curtindo a Moniquinha Ângelo porque sou fã dela”,
afirmou.
Curtindo o show com sua família,
Viviane Matos, de 36 anos, aprovou
a iniciativa da prefeitura. “Os shows
são bons porque além de trazer diversão para nós moradores, movimenta a economia da cidade”, disse.

Delegado de Rio Bonito, Rodrigo Moreira, alerta
sobre os crimes mais registrados na cidade
Lívia Louzada

FOTO: REPRODUÇÃO / VIDEO

folhadaterradigital@gmail.com

Há quase dois meses à frente
da 119ª Delegacia de Rio Bonito, o delegado Rodrigo Moreira
concedeu uma entrevista à Folha
no último dia 26, quando falou
sobre a criminalidade na cidade. Segundo ele, crimes que se
enquadram na Lei Maria da Penha, estelionato, e furto, são as
ocorrências mais registradas no
município. O titular da DP também falou sobre os 23 anos que
tem na Polícia, período em que
foi policial federal, e ainda sobre
alguns casos que marcaram sua
carreira como delegado. A entrevista completa está no canal do
YouTube – Folha da Terra Digital.
Violência doméstica
Assim como em Tanguá, segundo o delegado, em Rio Bonito o crime mais registrado é de
violência doméstica, seguido de
estelionato e furto. “O que assola
o nosso município? A gente tem
aqui problemas de furto, estelionato, e violência doméstica. Temos algumas investigações em
andamento, mas temos que cuidar do nosso quintal, entender o
que é mais premente. A crimina-

Delegado Rodrigo Moreira alerta os riobonitenses sobre alguns casos de golpe

lidade é um pouco volátil, ela vai
modificando, mas infelizmente a
gente tem um número expressivo de casos envolvendo violência
doméstica e familiar”.
Estelionato
O titular da delegacia de Rio

Bonito conta ainda que alguns
casos de golpes também têm
sido registrados na cidade, tanto os que acontecem de maneira
online, quanto os presenciais.
“Tem um número que aumentou bastante, fugiu um pouco da
curva de estelionatos, os gol-

pes, principalmente envolvendo transferências via internet.
Aquela modalidade em que o
golpista manda uma mensagem
via WhatsApp para a vítima se
passando por um familiar que
está passando por um problema, pedindo um depósito de
quantia em dinheiro. Nós temos também alguns registros
com relação a empréstimos. A
pessoa não está precisando de
empréstimo, e acaba pedindo
empréstimo sem querer”.
Ele ainda faz um alerta para
que as pessoas fiquem atentas e
não disponibilizem seus dados,
e desconfie de qualquer situação atípica.
“Desconfie, não forneça dados pessoais, número de CPF,
seu RG. Não forneça código
recebido por WhatsApp porque com essas informações, o
golpista pode praticar alguns
crimes. Se chegar alguma pessoa na sua residência pedindo
alguma ajuda ou te oferecendo
alguma coisa, desconfie, chame
um parente que more contigo,
chame um vizinho para ser sua
testemunha. Se não tem ninguém, desconfie, ligue para a
polícia. Faça contato com a Polícia Militar, faça contato com
a Guarda Municipal, com a De-

legacia de Polícia, mas infelizmente a gente tem que desconfiar porque os golpistas estão
aí”, alerta o delegado.
Para falar diretamente com
a 119ª Delegacia de Polícia de
Rio Bonito, mande uma mensagem via WhatsApp através do
número (21) 99545-2022.
Furto
Um velho conhecido das estatísticas de criminalidade em
Rio Bonito são os furtos em
sítios. De acordo com delegado
Rodrigo, esse crime também é
um dos três mais registrados.
“A gente tem também questões envolvendo furto. Alguns
furtos a residências. Até em
razão da geografia do município, que é muito extenso, então
as vezes há algumas chácaras,
casas ou sítios mais distantes
e aquele criminoso aproveita para ir lá e furtar, as vezes
pequenas coisas, mas que dão
prejuízo. A gente pede sempre para a pessoa que tenha
sua casa furtada, que preserve
o local para que a gente possa
fazer uma perícia pra tentar
identificar aquele furtador, e se
tiver câmera, pra preservar a
imagem das câmeras também”,
orienta o delegado.
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ESPORTE E LAZER
Caravana Carequinha encanta
riobonitenses e deixa saudade
A Caravana Carequinha
passou por Rio Bonito e parece ter deixado saudade.
Desde abril a trupe que leva
o nome de um dos palhaços
mais conhecidos do Brasil
fez sua última apresentação
no dia 28. Teve cortejo pelo
Centro da cidade, com performance ambulante, apresentação para o público da
cidade, e até para alunos da
rede municipal de ensino,
que aconteceu no Espaço
de Eventos da Mangueirinha, onde a lona do circo foi
montada.
Criado com o objetivo de
contemplar uma produção
híbrida, que resultará em
ações culturais por meio digital e presencial, prevendo
a veiculação de conteúdo
artístico de Companhias
circenses de dez municípios
do estado, o Projeto Caravana Carequinha contou
com equipes em duas frentes de trabalho, enquanto
uma editava as mais de 50
horas de gravações dos espetáculos apresentados em
Rio Bonito, outra fez visitas técnicas nos dez municípios participantes do

Jogos Estudantis de
Rio Bonito começam
em junho
FOTO: SECOM / RB
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Jogos Estudantis começam no próximo dia 11 de junho

Equipe do Projeto Caravana Carequinha com o secretário de Cultura e Turismo, Janderson Muniz

Projeto.
A gravação dos espetáculos no mês de abril reuniu em torno de 40 artistas e recebeu cerca de 550
convidados, entre adultos
e crianças, em sua maioria
estudantes da rede pública de Rio Bonito. Eles se
divertiram com palhaços,
equilibristas, malabaristas
e outros artistas de circo,
em especial nos momentos em que interagiam no

palco, junto com o elenco.
Após a edição final, os vídeos terão 40 minutos de
espetáculo, 20 de oficina,
e 30 de entrevista com os
artistas e o making of com
os bastidores do trabalho
realizado com as Companhias Circenses.
O projeto é uma iniciativa da Tapume Produções
Artísticas, que tem o patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia

Criativa do Rio de Janeiro,
através da Lei Estadual de
Incentivo à Cultura e ao
Esporte do Estado (Lei no
8.266/2018) e patrocínio
da Enel Distribuição Rio.
Quaisquer dúvidas ou informações sobre o Projeto,
visite o site https://www.
caravanacarequinha.com
ou entre em contato através do e-mail caravanacarequinha@gmail.com e do
telefone (21) 2532-3066.

O espírito esportivo vai tomar contar da Escola Municipal Professor Honesto Almeida de Carvalho (EMPHAC),
na Mangueirinha, que vai
receber, a partir do dia 11 de
junho, os Jogos Estudantis das
Escolas Municipais (JEMs),
que acontecem em parceria entre as secretarias de Esporte e
de Educação. As modalidades
esportivas como handebol, xadrez, tênis de mesa, atletismo,
voleibol, futsal, além de vôlei
sentado e goalball, serão disputados por alunos das escolas
municipais Astério Alves de
Mendonça, Emphac, Raulbino
Pereira de Mesquita, Kingston
Motta, Governador Roberto Silveira, Professora Maria
Thereza Chehab de Carvalho,
Professora Anitta de Souza
Moraes, Romulo Tude, Posse,
Maria Lídia Coutinho, Mauri-

cio Kopke e Castro Alves.
A abertura dos jogos acontece às 8 horas, com a presença do prefeito Leandro Peixe,
e dos secretários municipais
Adalmir Cardoso (Educação)
e Bernardo Oliveira (Esporte),
entre outras autoridades. Logo
em seguida, a bola vai rolar
com a disputa das partidas de
handebol masculino e feminino.
O retorno dos Jogos Estudantis Municipais (JEMs) é
um dos destaques do Calendário Esportivo lançado este ano
pela secretaria de Esporte e Lazer. O objetivo principal JEMs
é incentivar a interação entres
os alunos de todas as escolas
participantes, já que o primeiro
contato de uma criança no esporte é na escola. A abertura e
todas as competições acontecerão no Emphac.

