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COLUNISTAS

Até pouquíssimo tempo atrás so-
nhávamos com um “Novo Normal”. Per-
gunto-me se era assim que o havíamos 
pensado e desejado. Se viver é tornar-se, 
quem estamos nos tornando?

O ser humano nasce mal e violento 
ou desenvolve tais comportamentos? Por 
que estamos presenciando um exponen-
cial de violência em tantos setores da so-
ciedade e da vida humana?

A palavra ‘violência’ é oriunda do la-
tim ‘violentia’ que tem como significado 
a impetuosidade, ou seja, o ato de violar 
a outrem ou a si mesmo. Por que faze-
mos uso deste recurso tão primitivo?

Dentre tantas formas de violência es-
tão a violência física, social, moral, psi-
cológica, espiritual, sexual, patrimonial, 
doméstica, o suicídio, etc.

Por que o comportamento violento 
está tão corriqueiro na pós pandemia? 
Alguns estudiosos já falam da “pandemia 

da intolerância”. O padrão emocional das 
pessoas está ainda mais abalado, e gran-
de parte delas, não está sabendo como 
lidar com uma das emoções negativas 
mais primitivas da natureza humana: A 
Raiva! 

A violência tem se mostrado também 
como uma das principais formas de re-
solver conflitos. Parafraseando o profeta 
carioca Gentileza, podemos dizer que o 
contrário (infelizmente) é também ver-
dade: Violência gera violência. Pensemos, 
por exemplo, na violência nos estádios 
de futebol tão comum no Brasil...

Psicólogos falam de transtornos como 
TOD (transtorno opositor desafiador) 
comum em crianças, e TEI (transtorno 
explosivo intermitente) mais comum em 
adultos com quadros explosivos de rai-
va. Fato é que uma combinação entre fa-
tores históricos, genéticos e ambientais 
tem sido uma mistura perfeita para uma 

onda preocupante de violência, que só 
cresce.

É possível que além dos fatores his-
tóricos sociais este germe de violência 
comece em nossas próprias casas? A vio-
lência nas escolas, por exemplo, não seria 
reflexo direto e consequência do que os 
nossos alunos presenciam e sofrem em 
seus próprios lares como filhos e filhas? 
Ou a causa da violência estaria também 
ligada à personalidade e ao temperamen-
to de cada indivíduo? O impacto nega-
tivo da pandemia pode ter agravado as 
relações interpessoais? 

Voltaremos a este assunto nos próxi-
mos artigos. Por hora é importante recu-
perar a consciência e os sentidos, a inte-
ligência emocional. Devemos reaprender 
a ver mais, escutar mais e sentir mais!

Como instaurar uma cultura de paz 
em tempos pandêmicos de agressividade 
pessoal e coletiva?

FIQUE POR DENTRO

JAIR OTÁVIO POSSAS        
Em entrevista ao Blog Jornal Cultura 

Viva, no dia 16 de maio, o professor Jair 
Otávio Possas, comentou sobre o projeto 
de Educação Física que desenvolve com 
idosos, em São Gonçalo, onde reside e, 
também, no município de Itaboraí.  Segun-
do ele, a iniciativa tem uma ideia central. 
“Tirar o idoso do sedentarismo, fazendo 
atividade física, recreativa, melhorando a 
autoestima, o companheirismo, a solidarie-
dade e, consequentemente, evitando casos 
de depressão”, esclareceu.

EXERCÍCIOS        
No projeto os exercícios físicos são 

bem selecionados, de acordo com o profes-
sor. “Alongamentos, ginásticas com bastões, 
pesos, ginástica aeróbica, atividades recrea-
tivas com dinâmicas e jogos”, elencou.

  
MÚSICA    
Embora o professor seja o comandan-

te durante as atividades, claro, os partici-
pantes têm uma preferência em específi co 
quanto às práticas durante os encontros. 
“Eles gostam mais da ginástica aeróbica 
com música porque se divertem dançando 
e brincando com os amigos”, contou Pos-
sas.

RECOMENDAÇÕES
Devido às atividades praticadas a cada 

encontro, os alunos recebem recomen-
dações quanto às precauções, em casa. 

“Oriento a tomarem cuidado ao caminha-
rem no interior da casa com os obstáculos 
encontrados, como chão molhado, brin-
quedo de criança, tapete, etc. Se possível, 
devem fazer alongamentos nas horas va-
gas”, disse o professor.

PROFISSÃO   
Por gostar de esporte, Possas fez o 

curso nível médio de Técnico em Educa-
ção Física, há cerca de 30 anos. Gostou da 
profi ssão, se especializou e, hoje, vive da 
profi ssão. “Gostava do que os professores 
passavam para mim, ia me identifi cando 
com as matérias de desportos, principal-
mente, com as atividades práticas. Daí, 
pensei: vou ganhar dinheiro fazendo o que 
gosto!”, relatou.

CURSO    
O docente acredita que algo deveria 

ser melhorado no curso para um profi s-
sional de Educação Física. “Acho que deve-
riam separar o exercício físico do desporto 
porque este último poderia ser por outro 
profi ssional”, opinou.

CONTATO   
Possas aceita convites para desen-

volver projetos semelhantes em outros 
municípios, de acordo com sua disponi-
bilidade. Mais informações: Instagram 
@jairotaviodossantos, e-mail otavio-
possas7@gmail.com e através do celu-
lar (21) 98849-5839.

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Jair Otávio Possas.

OCUPAÇÃO: Professor.

INDICA O QUÊ? O livro “A Obra Completa de 

Joseph Pilates. Sua Saúde e o Retorno à Vida através 

da Cronologia”, do autor Rafael de Arruda Juliano.

SUA OPINIÃO: RO enfermeiro Joseph Pilates, 

com sua inteligência e performance, durante a guerra, 

na prisão, em 1914, improvisou, nas cadeiras de rodas 

dos mais debilitados, uma forma de se exercitarem, 

adaptando molas das camas às hastes das macas. Com 

isso, melhorou a autoestima dos amigos.

Cantinho do Poeta
Por: Evaldo Peclat

Nascimento

HISTÓRIAS QUE EU INVENTEI 
SOBRE O MEU PAI (2ª PARTE)

(Continuação da publicada na edição anterior)

Por conta de sua função, o meu pai de vez em quando viajava a 
outras localidades a fi m de registrar nascimentos e óbitos, celebrar 
casamentos e lavrar escrituras. Tais deslocamentos normalmente 
eram feitos em trens da antiga Rede Ferroviária Federal (RFFSA) que 
interligavam os Distritos da Região. A minha mãe contava que nessas 
ocasiões, quando eu tinha quatro anos de idade, por exemplo, e ele se 
demorava um pouco mais em algum deslocamento, eu sentia a au-
sência dele e insistentemente perguntava-lhe: “Mamãe, cadê papai?!” 
“Mamãe, cadê papai?!” Ao que ela simples e prontamente respondia: 
“papai está viajando...” 

Embora fôssemos uma família de hábitos e posses modestos, a 
nossa casa era confortável, segura e acolhedora. Nunca nos faltava 
nada. A nossa mesa era farta. Lembro-me que, quando eu tinha 10 
anos e já auxiliava o meu pai no cartório, ele complementava a sua 
renda prestando serviços de escrituração contábil para comerciantes 
locais (talvez também venha daí a minha opção por me formar em 
professor de Contabilidade, Economia e Administração). Assim como 
fazia alguma corretagem de imóveis (compra e venda de fazendas e 
sítios, na época já bem cobiçados na Região). 

Aos 11 anos de idade, eu ajudava o meu pai na nossa ampla pro-
priedade onde plantávamos, ainda, banana e aipim que serviam para 
o nosso próprio consumo, e para alimentar suínos e galináceos que 
criávamos. Algum excedente podia ser vendido e/ou doado a vizinhos. 
Com o clima ameno e a bonita paisagem do vilarejo, a vida transcor-
ria suave e calma. Não havia motivos para alardes ou muitas preocu-
pações.

Meu pai era um homem calmo, afável e gentil por natureza. 
Quando na mesa às refeições, fato que comecei a perceber na minha 
adolescência, ele sempre fazia questão de agradecer ao Grande Arqui-
teto do Universo, além de elogiar os dotes culinários da minha mãe. 
Dizia que “hum, a bóia está gostosa e suave”. Nessas oportunidades, 
a minha mãe sempre o olhava carinhosamente e demonstrava amá-
-lo, admirá-lo e respeitá-lo profundamente. Ele talvez tenha sido o 
primeiro e único homem por quem ela nutriu tais sentimentos.

Quando eu tinha nove anos de idade, não havia televisão nem luz 
elétrica. Computadores e celulares, então, nem se sonhava ainda em 
possuir. Mesmo assim, a nossa vida era bem divertida com a contação 
de “causos” à luz de lamparinas e lampiões a querosene nos alpen-
dres das casas ao cair da noite. Ou em brincadeiras nas ruas como 
“bandeirinha” e “cabra cega” à luz do luar. Ás vezes nos assustávamos 
com o piar de algum bacurau ou coruja. Também com o uivar triste e 
distante de algum cachorro do mato perambulando pelas matas das 
serras das redondezas. E o pai sempre estava por perto para prestar 
algum auxílio ou socorro, se fosse preciso.

Quando eu tinha cerca de 8 ou 9 anos de idade, ele me incentiva-
va a treinar futebol no campo ofi cial do time local existente em uma 
das margens de um dos rios do Centro de Aldeia Velha. Chegou a ir 
comigo algumas vezes, mas logo desistimos ao vermos que, como ele, 
eu também não levava jeito para a prática daquele esporte.

Em Tempo: O meu pai faleceu de um acidente ferroviário em 
uma de suas muitas viagens a trabalho quando eu tinha apenas qua-
tro anos de idade.

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

C
Padre Ortodoxo 
Eduardo Braga Palavras de Avivamento
A violência: Sua origem, formas e possíveis causas

ATOS LEGAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA COOPABA 
- COOPERATIVA PARA AQUISIÇÃO DE BENS DE 
CONSUMO DOS BANCÁRIOS E EX-BANCÁRIOS 

DOS MUNICÍPIOS DE RIO BONITO, NITERÓI, 
SÃO GONÇALO, ITABORAÍ E TANGUÁ/RJ

CNPJ 16.965.073/0001-58
NIRE 33400052226

O Diretor Presidente da COOPERATIVA COOPABA - COOPERATIVA PARA 

AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DOS BANCÁRIOS E EX-BANCÁ-

RIOS DOS MUNICÍPIOS DE RIO BONITO, NITERÓI, SÃO GONÇALO, 

ITABORAÍ E TANGUÁ/RJ, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca 

todos os Cooperados Associados para participarem da Assembleia Geral 

Extraordinária, a ser realizada em nossa sede Rua Ten. Cel. Carlos José 

Marinho, 89 Rio Bonito - RJ no dia 02 de julho de 2022, em primeira con-

vocação às 09h00min com a presença de 2/3 (dois terços) do número total 

de Cooperados Associados, em segunda às 10h00min com metade mais 

01 (um) do número total de Cooperados Associados e em terceira e última 

às 11h00min Convocação com a presença mínima de 10 (dez) Cooperados 

Associados para deliberar sobre as seguintes ordens do dia:

 Assembleia Geral Extraordinária:

1.Entrada e Saída/Renuncia de Cooperados;

2.Justifi cativa da não publicação da AGO na data correta.

3.Prestação de Contas do Exercício Social do Ano de 2021;

4.Relatório de Gestão;

5.Balanço Patrimonial;

6.Demonstração das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do 

ano de 2021;

7.Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas no Exercício Social do ano 

de 2021;

8.Eleição para nova composição do Conselho Fiscal;

9.Eleição/Substituição de Diretores.

Rio Bonito/RJ, 15 de junho de 2022.

FERNANDO JOSÉ PEREIRA MARTINS

DIRETOR PRESIDENTE
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Meco Contador vê na reforma tributária 
uma saída para a geração de empregos 

  Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

A geração de emprego e renda sem-
pre foi um tema muito discutido no Bra-
sil, mas nesse pós-pandemia o assunto 
ficou ainda mais atual. Por conta do de-
semprego gerado pela crise econômica 
que o país vem passando nos últimos dois 
anos, as modalidades de emprego têm 
ficado diferentes e abrir uma micro ou 
pequena empresa, ou seja, ser Microem-
preendedor Individual (MEI), tem sido a 
saída de muitos brasileiros para continu-
ar colocando o pão na mesa de casa. Mas 
manter uma empresa não é uma tarefa 
fácil, segundo os próprios empreende-
dores, e consequentemente, a geração de 
emprego fica prejudicada. Para falar so-
bre o assunto, a Folha entrevistou o vice-
-prefeito de Rio Bonito, Meco Contador, 
que disse ver na reforma tributária, uma 
saída para resolver o problema.

Segundo ele, durante o ano de 2021, 
951 MEI’s foram abertos em Rio Bonito, 
além de 158 alterações feitas, como por 
exemplo, a inclusão de atividades no ca-

“Nosso 
sistema 
tributário 
é muito 
complexo e 
burocrático”, 
analisa Meco

dastro.

MEI
Com 25 anos de experiência no 

ramo da contabilidade, Meco analisa 
que além da formalização do negócio, o 
MEI traz outro benefício. “Entendo ser 
importante a questão da proteção social 
que o trabalhador que formaliza seu 
próprio negócio tem uma vez que passa 
a ser coberto pelo INSS, principalmen-
te”, analisa ele.

De acordo com o Boletim do Mapa 
de Empresas divulgado pelo Ministério 
da Economia, no primeiro quadrimestre 
de 2022, foram abertas 1.350.127 em-
presas, o que representa um aumento de 
11,5% em relação ao último quadrimes-
tre de 2021. No mesmo quadrimestre, o 
estado do Rio de Janeiro teve 112.832 
empresas abertas. 

Esses números podem refletir mu-
danças de estilo de trabalho que a po-
pulação precisou adotar para sobreviver, 

mas além deles, seguimentos tradicio-
nais também tiveram mudanças a par-
tir da pandemia, segundo a análise de 
Meco.

“Em razão dela (da pandemia) mui-
tos hábitos de consumo mudaram e isto 
implicou em novas formas de se traba-
lhar. Temos o trabalho não presencial 
atualmente, onde o trabalhador não faz 
atendimento ao público e por isso tra-
balha de casa. Temos visto em diversos 
seguimentos, desde bancos, corretoras, 
instituições de ensino, escritórios de 
contabilidade, escritórios de advocacia, 
com audiências on-line, por exemplo”.
Ele ainda completa sua análise dizen-
do que “Podemos fazer mais ainda para 
incrementar a quantidade de empregos 
e isto passa por uma ampla reforma 
tributária nos 3 níveis governamentais, 
Federal, Estadual e Municipal”.

Uma saída
Com 25 anos de experiência no 

ramo da contabilidade, Meco vê o sis-
tema tributário do Brasil como uma 
pedra no caminho do empreendedor e 

consequentemente na geração de em-
prego e renda. “Nosso sistema tribu-
tário é muito complexo e burocrático 
e isto aumenta o custo para o cumpri-
mento das obrigações tributárias. Des-
te modo, temos um sistema difícil de se 
entender, que restringe a participação 
do empreendedor e tende a aumentar 
a sonegação”. 

Segundo o contador, “para se ter 
uma ideia do quão complexo é nosso 
sistema tributário, nos Estados Unidos 
perde-se em média, 175 horas por ano 
para calcular, pagar e gerir os impostos. 
No Brasil, a quantidade de horas anu-
ais chega a impressionantes 1.501, em 
média”. 

Ao final da entrevista, Meco Conta-
dor conclui que uma saída para fomen-
tar o empreendedorismo e a geração de 
empregos, seria uma reforma tributá-
ria. “Penso que com uma reforma tribu-
tária que simplificasse realmente a for-
ma de gestão dos impostos no Brasil, 
teríamos um incremento na atividade 
econômica e consequentemente a isso, 
poderíamos gerar mais empregos”.

A Prefeitura de Rio Bonito acatou 
a recomendação do Ministério Público 
(MPRJ), e, no último dia 1, prorrogou 
por mais um ano o decreto 068/2021, 
que determinou a intervenção munici-
pal no Hospital Regional Darcy Vargas 
(HRDV). A decisão, publicada por meio 
do decreto 192/2022, começou a valer a 
partir do dia 2.

No último dia 31, a 1ª Promotoria 
de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde 
da Região Metropolitana II expediu 
uma Recomendação ao prefeito de Rio 
Bonito, Leandro Pereira Netto, para 
que adotasse as medidas administra-
tivas necessárias para a prorrogação 
da intervenção municipal na unidade 
de saúde, que sofria com problemas de 
atendimento ao público. A intervenção, 
decretada no dia 3 de junho de 2021 
e que tinha prazo previsto de um ano, 
ocorreu em atendimento a Recomen-
dações expedidas pela Promotoria de 
Justiça, com o objetivo de assegurar a 
oferta regular e qualificada das ações 
de assistência médico-hospitalar pela 
unidade de saúde e promover as ações 
necessárias para a sua recuperação fi-
nanceira.

Em 2021, dias antes da publicação 

do decreto de intervenção, um princípio 
de incêndio nas instalações elétricas do 
Hospital interrompeu o atendimento à 
população. Desta forma, a 1ª Promoto-
ria de Justiça de Tutela Coletiva da Saú-
de da Região Metropolitana II ajuizou 
a ação civil pública, solicitando à Justiça 
que determinasse ao município que pro-
movesse a intervenção ou requisição de 
bens e serviços da unidade de saúde, as-
sumindo a gestão direta das ações e ser-
viços de saúde, diretamente ou por meio 
da nomeação de equipe interventora. 
Foi solicitado, também, o afastamento 
do Corpo Diretivo e de Administrado-
res do Hospital do exercício das funções 
dos respectivos cargos.

A recomendação
No documento encaminhado nesta 

terça-feira ao prefeito, relata a 1ª Pro-
motoria de Justiça de Tutela Coletiva 
da Saúde da Região Metropolitana II 
que a prorrogação é fundamental para 
a implementação do Plano de Recupe-
ração Gradual do HRDV, apresentado 
pela Equipe de Intervenção, também 
em atendimento a recomendação expe-
dida. “A implementação do Plano exige 
a prática dos atos de gestão planejados 

de forma continuada e ao longo de tem-
po suficiente. Atingir o equilíbrio entre 
receitas e despesas mensais é o primeiro 
passo para o início do pagamento pro-
gressivo das dívidas da unidade de saú-
de, de modo a que possa eliminar grada-
tivamente o seu passivo financeiro”, diz 
um dos trechos da Recomendação, que 
traz o Plano de Recuperação em anexo.

A Recomendação também cita que, 
tendo por suporte os levantamentos 
realizados para a elaboração do Plano 
de Recuperação Gradual, as equipes 
de intervenção tiveram a oportunidade 
de praticar atos de gestão destinados a 
melhorar a qualidade dos serviços ofer-
tados e a recuperar financeiramente 
a unidade de saúde. “O novo Plano de 
Recuperação confirmou a gravíssima 
situação do endividamento total do 
HRDV, resultado da má gestão dos seus 
diretores. No entanto, os levantamentos 
realizados também revelaram o sucesso 
desse primeiro ano de intervenção, no 
qual foi possível, com todas as dificulda-
des enfrentadas, não apenas fazer cessar 
o crescimento das dívidas, mas também 
quitar cerca de R$ 2 milhões em obriga-
ções”, destaca o texto.
Fonte: mprj.mp.br

Casos de Covid em 
Rio Bonito aumentam 
mais de 100% de maio 

para junho 

  Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Assim como na maior parte do 
Brasil, os casos de Covid-19 também 
vêm tendo aumento em Rio Bonito, 
segundo dados da Secretaria de Saú-
de da cidade. Do mês de maio para o 
mês de junho, considerando até o dia 
10 do corrente mês, o aumento foi de 
mais de 100%, e a variante que atual-
mente circula na cidade é a ômicron, 
segundo o órgão municipal. 

De acordo com a Secretaria de 
Saúde, em maio a cidade registrou 
57 casos positivos de Covid. Já até 
o dia 10 de junho, o número saltou 
para 118, um aumento de 107%. O 
setor ainda informou que o índice de 
infecção na cidade é maior entre as 
faixas etárias de 40 a 55 anos.

Em resposta enviada a reporta-
gem da Folha, a Secretaria de Saúde 
informou que “o Município de Rio 
Bonito, teve a curva similar com a 
média nacional, com aumento no 
mês de março, queda em abril e um 
novo crescimento no mês de maio e 
junho”.

Já sobre os leitos de covid, a 
informação é de que “o Município 
de Rio Bonito não tem disponibili-
dade de Leito para COVID-19 e os 
pacientes que necessitam de inter-

nação, são isolados e regulados no 
Sistema Estadual de Regulação”, 
por esse motivo, o único paciente 
internado por complicações da Co-
vid no mês de maio e outros nove no 
mês de junho, até o momento, foram 
“isolados e regulados no Sistema Es-
tadual de Regulação”.

Vacinados
A Folha também teve acesso ao 

número de vacinados contra a Co-
vid na cidade. Dos 60.930 habitan-
tes estimados em 2021 pelo IBGE, 
Rio Bonito vacinou 53.925 com a 1ª 
dose; 47.229 com a 2ª dose; 22.546 
com a dose de reforço, e 1.728 com 
a 2ª dose de reforço. Com a dose 
única, foram 1.499 pessoas vacina-
das.

Segundo a Secretaria de Saúde, 
por conta dos números, “o uso de 
máscara será determinado de acor-
do com os levantamentos epide-
miológicos do município”, mas com 
a chegada do inverno, os rioboni-
tenses devem ficar atentos e se pro-
teger. “Com a queda de temperatu-
ra que favorece para as síndromes 
gripais e a Covid-19, a orientação é 
realizar a vacinação que é uma das 
formas de prevenção para compli-
cações”, informou o órgão em res-
posta à reportagem. 

Prefeito 
Leandro Peixe 
e a secretária 
de Saúde 
Cíntia Souto 
visitaram o 
Hospital 
Regional 
Darcy Vargas 
na última 
semana

Intervenção no Hospital Regional 
Darcy Vargas é prorrogada 

por mais um ano

Recomendação foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro

FOTO: REDE SOCIAL

FOTOS: IGOR GASPAR

FOTO: REPRODUÇÃO / VIDEO
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Câmara Municipal de Tanguá
PROCESSO: 026/2022

HOMOLOGO o Resultado da Licitação na Modalidade de 
CONVITE Nº 004/2022 com base no Artigo 23, Inciso II, alí-
nea “a”, do Tipo Menor Preço Global.

FAVORECIDO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE 
CARTÕES LTDA

VALOR ESTIMADO: R$ 44.509,49 (quarenta e quatro mil 
quinhentos e nove reais e quarenta e nove centavos).

OBJETO: Contratação de empresa especializada em na 
prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento 
de veículos, por meio de implantação, manutenção e admi-
nistração de um sistema informatizado e integrado, e pontos 
de abastecimento  a serem disponibilizados pela Empresa.

TANGUÁ-RJ, 31/05/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2022

PROCESSO: 026/2022

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ E TRIPAR 
BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento 
de veículos, por meio de implantação, manutenção e admi-
nistração de um sistema informatizado e integrado, e pontos 
de abastecimentos a serem disponibilizados pela Empresa.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses com início 
em 01/06/2022.

VALOR ESTIMADO: R$ 44.509,49 (quarenta e quatro mil 
quinhentos e nove reais e quarenta e nove centavos).

TANGUÁ-RJ, 31/05/2022

ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

PROCESSO: 039/2022

HOMOLOGO a Dispensa de Licitação conforme o Artigo 
24, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c 
Decreto nº 9.412 de 18/06/2018.

FAVORECIDO: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 
GERAIS

VALOR: R$ 2.846,19 (dois mil oitocentos e quarenta e 
seis reais e dezenove centavos).

OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
serviços de seguros para os carros oficiais no exercício de 
2022.

TANGUÁ-RJ, 03/06/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Nº 003 AO CONTRATO 004/2019

PROCESSO: 042/2019 VOL.04

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ E DB NOVA 

TECNOLOGIA LTDA.
OBJETO: Prestação de serviços de locação, manuten-

ção e implantação em gestão de controle de acesso através 
de software.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com iní-
cio em 06/06/2022.

VALOR ESTIMADO: R$ 34.708,10 (trinta e quatro mil se-
tecentos e oito reais e dez centavos).

TANGUÁ-RJ, 06/06/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
Nº 002 AO CONTRATO 001/2020

PROCESSO: 024/2020 VOL. 03

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGUÁ E TELEFÔ-
NICA BRASIL S/A.

OBJETO: Contratação de serviços de telefonia móvel 
para 21 (vinte e uma) linhas, com tecnologia mínima 3G com 
fornecimento de aparelhos em regime de comodato.

PRAZO DE CONTRATAÇÃO: 12 (doze) meses, com iní-
cio em 08/06/2022.

VALOR ESTIMADO: R$ 32.256,00 (trinta e dois mil du-
zentos e cinqüenta e seis reais)

TANGUÁ-RJ, 08/06/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

FUNERÁRIA 
CEMITÉRIO 

JARDIM DAS ACÁCIAS
(21) 2734-9107

01: Mariamar de Freitas 
Silva, falecida em 30.04.22, fi -
lha de Hemes Baker de Freitas 
e Custodia Ana Schimidt de 
Freitas, com 82 anos, deixou 4 
fi lhos.

02: Lizeth Motta da Silva, 
falecida em 01.05.22, fi lha de 
Alfredo Pereira da Motta e Al-
zira Martins da Motta, com 83 
anos, deixou 2 fi lhos.

03: Luiz Carlos dos Santos, 
falecido em 12.05.22, fi lho de 
Daleça Maria da Conceição, 
com 77 anos, deixou 2 fi lhos.

04: Carmen Maria de Souza 
Goulart, falecida em 16.05.22, 
fi lha de Esmerino Vivas de 
Souza e Adelia Mello de Souza, 
com 84 anos, deixou 3 fi lhos.

05: Iracema Santos da Silva, 
falecida em 19.05.22, fi lha de 
Pedro Fernandes dos Santos e 
Crezolina Teixeira dos Santos, 
com 99 anos, deixou 8 fi lhos.

06: Ruth Carvalho Oliveira, 
falecido em 20.05.22, fi lha de 
Alquilau Gonçalves Carvalho 
e Judith de Moura Carvalho, 

com 77 anos, deixou 2 fi lhos.

07: Anália Correa de Souza, 
falecida em 22.05.22, fi lha de 
Pedro Manoel Correa e Ma-
noela Romana da Conceição, 
com 98 anos, deixou 6 fi lhos.

08: Claudio Vieira Mafra, fa-
lecido em 24.05.22, fi lho de Jai-
me Fernandes Mafra e Amélia 
Vieira Mafra, com 84 anos, dei-
xou 3 fi lhos.

09: Maria Lima Vieira, faleci-
da em 24.05.22, fi lha de Sylvio 
Alves de Lima e Mercedes Ma-
ria da Conceição, com 90 anos, 
deixou 3 fi lhos.
10: Edith da Silva Vieira, fa-

lecida em 30.05.22, fi lha de Au-
gusto Tito da Silva e Caia Maria 
Soares, com 102 anos, deixou 
4 fi lhos.

MEMORIAL VIVA
(21) 2734-1501

EUNAR OLIVEIRA CASSIN: 
falecida no dia 01. Filha de 
José Antonio Oliveira e Luiza 
Percilia da Conceição. Com 71 
anos. Moradora do Schueller. 
Rio Bonito.

FARID DE OLIVEIRA CARVA-
LHO: falecido no dia 02. Filho 
de Candida Borges de Aguiar. 
Com 92 anos. Morador do 

Centro. Rio Bonito.

MARIA JOSÉ COSTA SOA-
RES: falecida no dia 03. Filha de 
João Rodrigues Costa e Maria 
Rodrigues. Com 82 anos. Mo-
radora de Cidade Nova. Rio 
Bonito.

CARLOS ALBERTO SATUR-
NINO VIEIRA: falecido no dia 
07. Filho de Francisco Saturni-
no Vieira e Alice Alves de Mou-
ra. Com 63 anos. Morador da 
Jacuba. Rio Bonito.

JERÔNYMO DA SILVA AL-
BERNAZ: falecido no dia 07. Fi-
lho de Manoel Albernaz Filho e 
Nair da Silva Albernaz. Com 62 
anos. Morador da Viçosa. Rio 
Bonito.

LUIS CARLOS DOS SAN-
TOS: falecido no dia 12. Filho 
de Daleça Maria da Concei-
ção. Com 77 anos. Morador 
da Praça Cruzeiro. Rio Boni-
to.

OLICIO LEONARDO DA 
SILVA: falecido no dia 12. Fi-
lho de Osvaldo Leonardo da 
Silva e Lina Pereira da Silva. 
Com 70 anos. Morador da 
Serra do Sambê. Rio Bonito.

PRISCILA MIGUEL DA SIL-
VA: falecida no dia 13. Filha 

de Luiz Fernando Aguiar da 
Silva e Sebastiana das Gra-
ças Miguel da Silva. Com 33 
anos. Moradora do Bosque 
Clube. Rio Bonito.

ANGELA MARIA MAR-
QUES DUARTE: falecida no 
dia 15. Filha de Américo Du-
arte Faria e Almerinda Mar-
ques Duarte. Com 66 anos. 
Moradora do Ipê. Rio Bonito.

NILMA GOMES RAMOS 
GUIMARÃES: falecida no dia 
16. Filha de Julio Ramos e 
Rita Gomes Ramos. Com 64 
anos. Moradora do Centro. 
Rio Bonito.

VIVALDO OLIVEIRA: fale-
cido no dia 17. Filho de Le-
andro Oliveira e Clarice Oli-
veira. Com 72 anos. Morador 
de Rio Vermelho. Rio Bonito.

DALVA MARGARIDA DA 
SILVA COSTA: falecida no dia 
19. Filha de Joaquim Ferrei-
ra da Silva e Marina da Silva. 
Com 87 anos. Moradora do 
Centro. Rio Bonito.

IRACEMA  SANTOS DA 
SILVA: falecida no dia 19. Fi-
lha de Pedro Fernandes da 
Silva e Crezolina Teixeira da 
Silva. Com 99 anos. Morado-
ra do Centro. Rio Bonito.

ZILDA QUEIROZ DA SILVA: 
falecida no dia 19. Filha de Ri-
cardo Gomes Queiroz e Maria 
Menini Queiroz. Com 91 anos. 
Moradora da Praça Cruzeiro. 
Rio Bonito.

RUTH CARVALHO OLIVEI-
RA: falecida no dia 20. Filha de 
Alquilau Gonçalves Carvalho 
e Judith de Moura Carvalho. 
Com 77 anos. Moradora do 
Bosque Clube. Rio Bonito.

LÉA LESSA RIBEIRO: falecida 
no dia 22. Filha de João Ribeiro 
Sobrinho e Angelina de Marins 
Ribeiro. Com 79 anos. Morado-
ra da Praça Cruzeiro. Rio Bonito.

IVETE DOS SANTOS CAR-
DOZO: falecida no dia 23. Filha 
de Euclydes Cardozo dos San-
tos e Domitila dos Santos Car-
dozo. Com 76 anos. Moradora 
do Basilio. Rio Bonito.

ANASTACIO FELICIANO DE 
CASTRO: falecido no dia 24. 
Filho de Anastacio Feliciano 
Neto e Alcidia Maria de Castro. 
Com 83 anos. Morador da Prai-
nha. Rio Bonito.

CELSO JOSÉ DE MOURA: fa-
lecido no dia 24.
Filho de Melchiades José 

de Moura e Maria Ferreira de 
Moura.

Com 60 anos. Morador de 
Boa Esperança. Rio Bonito.

ODETTE CORRÊA BENEVI-
DES: falecida no dia 27.
Filha de Oswaldo Corrêa de 

Sá e Jeronyma Dias de Sá.
Com 101 anos. Moradora 

da Praça Cruzeiro. Rio Bonito.

SINEA LESSA: falecida no 
dia 27. Filha de Maria Pereira 
Lessa. Com 74 anos. Moradora 
do Boqueirão. Rio Bonito.

EDITH DA SILVA LESSA: fale-
cida no dia 30. Filha de Augus-
to Tito da Silva e Caia Maria So-
ares. Com 102 anos. Moradora 
do Centro. Rio Bonito.

ANTONIO DOMINGOS DU-
ARTE TEIXEIRA: falecido no dia 
31. Filho de Antonio Alves Tei-
xeira e Angelina Duarte Teixei-
ra. Com 65 anos. Morador de 
Rio do Ouro. Rio Bonito.

LACY ANDRADE REIS: fa-
lecida no dia 31. Filha de Silvi-
no Pereira de Andrade e Elizia 
Pereira de Andrade. Com 84 
anos. Moradora da Vila Cortes. 
Tanguá.
LEONIDES JUVENAL  DA 

CONCEIÇÃO: falecido no dia 
31. Filho de Eurica Maria da 
Conceição. Com 77 anos. Mo-
rador de Rio Seco. Rio Bonito.

OBITUÁRIO DO MÊS DE MAIO - 2022 (RIO BONITO)OBITUÁRIO DO MÊS DE MAIO - 2022 (RIO BONITO)
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cidades

Subseção da OAB de Rio Bonito, Tanguá e 
Silva Jardim oferece palestras e cursos presenciais

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Nos próximos dias a 35ª Subseção 
da OAB (Rio Bonito, Tanguá e Silva 
Jardim) oferecerá alguns cursos e pa-
lestras para advogados e estudantes 
de Direito que querem se atualizar. 
No dia 28 de junho o tema da pales-
tra será “Ativismo Judicial e Judicia-
lização da Política no Brasil”. Já em 
julho, a agenda começa no dia 4 com 
o tema “Superendividamento e Cré-
dito do Consumidor”, e nos dias 11 
e 12 do mesmo mês, será celebrado o 
curso sobre Cálculo Previdenciário – 
critério de cálculo antes e depois da 
reforma EC 103/2019. Todas as pa-
lestras e o curso serão ministrados no 
auditório da sede da subseção, na Av. 
Sete de Maio, 50 - Sala 301 - Ed. Hen-
ry Ford, no Centro de Rio Bonito, de 
forma presencial.

Como os cursos e palestras são 

abertos também para os estudantes de 
Direito, eles podem, através do certi-
ficado, incluir o evento como horas de 
atividades complementares. 

Junho
O mês de junho vai ser encerrado 

com uma palestra de tema muito atu-
al, o “Ativismo Judicial e Judicializa-
ção da Política no Brasil”, no dia 28 
às 18h. A explanação será feita pelo 
advogado Gustavo Sampaio Telles 
Ferreira, profissional com atuação 
em Direito Público, doutor e mes-
tre em Direito pela UERJ, professor 
de Direito Constitucional da UFF, e 
comentarista convidado de Direito e 
Política na Globonews, BandNews e 
CNN.

Julho
Iniciando julho, a 35ª subseção 

será palco de um tema que nunca sai 
de pauta, o “Superendividamento e 

Crédito do Consumidor”, que será 
aplicada no dia 4 às 18h. O assunto 
ficará a cargo do advogado, professor 
universitário, coordenador do NPJ 
das Faculdades Simonsen, e profes-
sor da Escola Superior de Advocacia, 
Gustavo Manso. 

Já nos dias 11 e 12 de julho, acon-
tecerá o curso de Cálculo Previdenci-
ário, abordando critério de cálculo an-
tes e depois da reforma EC 103/2019, 
às 17h. À frente da capacitação, estará 
o advogado especialista em Direito 
Previdenciário, professor de cursos 
de Pós-Graduação em Direito Previ-
denciário, diretor de cálculos do Insti-
tuto de Estudos Previdenciários (IE-
PREV), e autor de obras em Direito 
Previdenciário, Sérgio Geromes. 

Diferente das demais palestras, 
que serão gratuitas o curso sobre 
cálculo previdenciário será pago. O 
investimento é de R$ 200,00 à vista 
ou R$ 220,00 divididos em duas vezes 

no cartão. A instituição salienta que 
os interessados podem se inscrever a 
partir da data da divulgação do curso 
pela subseção, até o dia do evento, mas 
as vagas são limitadas. 

Mais eventos à vista
A presidente da subseção, Karen 

Figueiredo, conta que promover pa-
lestras e cursos para a advocacia é 
importante para a atualização da ca-
tegoria, além de ter sido uma de suas 
promessas quando assumiu a presi-
dência da Ordem.

“É importante que a subseção pro-
mova esses tipos de evento, até porque 
há a necessidade que a advocacia este-
ja atualizada acompanhando os temas 
que vem sendo abordados na nossa di-
nâmica atual em diversas áreas. Esse 
foi um compromisso nosso quando 
assumimos a gestão, de estar sempre 
promovendo cursos e palestras mes-
clando eventos gratuitos e onerosos, 

e é o que a gente tem feito. Já temos 
uma programação estabelecida para 
agosto, setembro e outubro, mas ainda 
estamos aguardando algumas confir-
mações, por isso ainda não podemos 
divulgar”, disse Karen.

Serviço
Para mais informações, os estu-

dantes e advogados podem entrar em 
contato com a subseção através dos te-
lefones (21) 2734-0757 ou (21) 2734-
2525. Ou ainda através do WhatsApp 
(21) 99756 5185. 

Dia 28 de junho – 18h - Ativismo 
Judicial e Judicialização da Política no 
Brasil

Dia 4 de julho – 18h - Superendi-
vidamento e Crédito do Consumidor

Dias 11 e 12 de julho – 17h - Cál-
culo Previdenciário - Critério de cál-
culo antes e depois da reforma EC 
103/2019

Subseção tem oferecido cursos e palestras gratuitas e pagas para atualização dos advogados 
e estudantes de Direito dos três municípios

Recebendo pela primeira vez na 
história uma competição da moda-
lidade, Saquarema deu um show no 
Sul-americano de Rugby Seven Fe-
minino, realizado nos dias 10 e 11 
de junho, no Estádio do Boavista, 
em Bacaxá. Jogando de forma espe-
tacular, as meninas do Brasil fatu-
raram mais um título internacional 
para o currículo.

Conhecidas como Yaras, as jo-
gadoras da Seleção Brasileira de 
Rugby venceram todas as partidas 
disputadas no torneio, chegando à 
final contra a seleção da Colômbia. 
O placar, de 27×0, marcou a vigé-
sima vez que o Brasil leva o título 
sul-americano.

“É diferente jogar em casa, dian-
te da torcida. A nossa preparação 
para este torneio foi sobre defender 
o país para que ele fique orgulho 
de nós. Esta vitória é fruto de um 
trabalho de anos, desde o Rugby 
amador ao profissional”, comemo-
rou o técnico da Seleção Brasileira, 
William Broderick.

“É muita emoção poder, no vi-
gésimo título da seleção brasileira 
feminina, encerrar a minha carreira 
podendo participar desta festa in-

crível, neste campo, com esta tor-
cida linda”, vibrou a yara Claudia 
Teles, que representou o Brasil nas 
Olimpíadas e foi medalhista pan-
-americana.

“O Rugby é um esporte sensa-
cional e que cativou muitas pessoas 
em Saquarema. As atletas puderam 
visitar escolas da rede municipal de 
educação para apresentar o espor-
te às nossas crianças e eles ficaram 
encantados. Começamos a criar 
um legado, um vínculo do Rugby 
com Saquarema. Tenho certeza de 
que esse Sul-americano ainda dará 
muitos frutos em nossa cidade”, in-
formou o secretário municipal de 
Esporte, Lazer e Turismo, Rafael 
Castro.

“As meninas do Brasil jogaram 
com muita garra e determinação. 
Este foi o primeiro torneio no país 
após as Olimpíadas de 2016 e foi 
muito gratificante ver nossas joga-
doras no lugar mais alto do pódio, 
aqui em Saquarema! Nossa cidade 
e nossa torcida, como sempre, tra-
zendo boas energias para as equi-
pes brasileiras!”, completou a Pre-
feita Manoela Peres.

Com entrada gratuita, a torcida 

encarou o frio e a chuva para pres-
tigiar as jogadoras brasileiras. Das 
arquibancadas, a festa dava uma 
motivação extra para as yaras con-
quistarem o título continental.

Surgido em 1823 na Inglater-
ra, o Rugby é um esporte que exi-
ge muita resistência, habilidade e 
estratégia por parte dos atletas. O 
campo de disputa possui duas tra-
ves, em formato de H, e o objetivo 
do jogo é conduzir uma bola oval, 
com as mãos ou chutando, até a li-
nha de fundo do time adversário e 
encostá-la no chão, realizando um 
try e chutando ao gol para obter 
pontuação extra. A regra permi-
te apenas passes para as laterais 
ou para trás, mas é válido segurar 
e derrubar o oponente que esteja 
com a posse da bola, realizando um 
tackle. A categoria Seven é dispu-
tada por sete atletas de cada lado 
em dois tempos com sete minutos 
cada.

Os jogos foram realizados pela 
Sudamérica Rugby, com patrocínio 
da TIM e apoio da Confederação 
Brasileira de Rugby (CBRu) e da 
Prefeitura Municipal de Saquare-
ma.

Seleção Brasileira de Rugby vence o 
Campeonato Sul-americano em Saquarema

Polícia Civil de RB 
prende homem por 
tráfi co de drogas no 
Parque Indiano

Na tarde do último dia 1, 
policiais da 119ª Delegacia 
de Polícia de Rio Bonito cum-
priram Mandado de Prisão 
por tráfico de drogas contra 
um homem de 37 anos, no 
bairro Parque Indiano.

Segundo a Delegacia, a 
equipe do delegado Rodrigo 
Moreira conseguiu localizar 
e cumprir o mandado após 
cruzamento de informações 

de inteligência e diligências 
no bairro.

O homem já possuía sete 
anotações criminais, sendo 
quatro por tráfico de drogas 
em Rio Bonito

Para ajudar no trabalho 
da Polícia Civil, o delegado 
pede para que as pessoas de-
nunciem através do What-
sApp da 119ª DP: 21-99545-
2022

Contra o homem de 37 anos, havia um mandado de prisão expedido 

Seleção 
feminina de 
rugby ganhou 
da Colômbia 
por 27 x 0

FOTOS: OAB RIO BONITO
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Delegacia de Rio Bonito 
recupera e devolve celular 
furtado na festa da cidade

Um mês depois de ser furtada 
na festa de aniversário da cidade, 
a riobonitense Mariane Lopes teve 
seu celular recuperado pela equi-
pe da 119ª Delegacia de Polícia 
de Rio Bonito e devolvido às suas 
mãos no último dia 8.

Acusada de receptação foi presa
A devolução foi feita depois 

que os policiais, coordenados pelo 
delegado Rodrigo Moreira, pren-
deram, em flagrante, uma mulher 

de 28 anos com o celular de Ma-
riane, um iPhone X, que havia 
sido furtado na madrugada do dia 
7 de maio, durante um show de 
comemoração pelo aniversário de 
Rio Bonito.

Segundo a Delegacia, a equi-
pe tem feito diligências, além das 
investigações, para identificar e 
prender os receptadores de celu-
lares furtados durante os shows 
que ocorreram na cidade.

Em sua rede social, Maria-

ne, já com o celular na mão, fez 
questão de agradecer o trabalho 
da polícia. “Gostaria de agradecer 
publicamente a todos da 119ª DP 
que com muita eficiência conse-
guiu recuperar meu celular que 
foi furtado na festa da cidade”, 
postou.

O delegado Rodrigo pede para 
que as pessoas registrem os cri-
mes e também denunciem através 
do WhatsApp da Delegacia: (21) 
99545-2022

POLÍCIA
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BPRv de Tribobó recupera 
moto roubada em Alcântara

Policiais do posto de Tribobó, 
do Batalhão de Polícia Rodoviária 
(BPRv), recuperaram uma Honda 
CG e um iPhone, minutos depois 
de serem roubados em Alcântara, 
São Gonçalo. O crime aconteceu 
na noite do último dia 5. O fla-
grante foi feito na RJ-104, altura 
de Coelho, São Gonçalo, onde dois 
menores foram apreendidos com a 
moto e o celular roubados e ainda 
estarem com uma arma falsa.

A apreensão dos menores foi 
feita depois que os policiais te-
riam desconfiado de dois meno-
res que estavam trafegando de 
moto pela rodovia sem capacete. 
Ao abordarem, perceberam que 
estavam com uma réplica de uma 
pistola, carregador da arma, e um 
iPhone.

De acordo com a polícia, ao se-
rem indagados, teriam confessado 
que tinham roubado o iPhone e a 
moto há cerca de 20 minutos em 
Alcântara. A equipe do posto con-
seguiu localizar a vítima e o caso 
foi registrado na 73ª Delegacia de 

Polícia de Neves, em São Gonçalo.

Arma apreendida
Na noite do dia anterior, 4, um 

homem foi preso por policiais do 
mesmo posto após ser flagrado 
trafegando pela RJ-104, altura de 
Apollo II, Itaboraí, com uma pisto-

la calibre 40 carregada, e um carre-
gador com mais 14 munições.

Segundo os policiais, o acusado 
alegou ser atirador esportivo, mas 
não apresentou documentação de 
porte. O homem foi conduzido para 
73ª Delegacia de Polícia de Neves, 
São Gonçalo.

BPRv prende homem 
com mais de quatro 
mil pinos de cocaína, 

em Niterói
Depois de tentar fugir dos poli-

ciais do posto de Tribobó do Bata-
lhão de Polícia Rodoviária (BPRv), 
um homem foi preso com 4.005 
pinos de cocaína. O flagrante acon-
teceu no último dia 3, na Rodovia 
RJ-104, altura de Santa Bárbara, 
Niterói, no sentido Tribobó.

Segundo a polícia, o acusado te-
ria pego a droga da Comunidade da 
Mangueira, e levaria para a Comu-
nidade do Jockey, em São Gonçalo. 
Pelo transporte do entorpecente, 
ele receberia R$600,00.

O caso foi registrado na 76ª 
Delegacia de Polícia de Niterói.

Motocicleta foi encontrada com dois menores na RJ-104, em Coelho, São Gonçalo

PM de Itaboraí prende 
dois homens, recupera 
carro roubado e ainda 
apreende armas falsas

Os policiais militares de Ita-
boraí também não brincam em 
serviço. Na noite do último dia 
31, eles prenderam dois homens 
no bairro Morada do Sol, em 
Itaboraí, acusados de roubar um 
Jeep Compass no mesmo dia. Ao 
serem capturados, os policiais 
teriam encontrado dentro do 
carro roubado, vários itens fru-
tos de roubos e ainda duas ar-
mas falsas, uma réplica de fuzil 
e uma de pistola.

Segundo informações, os 
dois homens teriam roubado 
o Jeep Compass próximo ao 
McDonald’s do bairro Vila Ga-
briela. Horas depois, os poli-
ciais encontraram o veículo na 
Morada do Sol e os demais itens 
apreendidos.

De acordo com os policiais, 
os dois acusados também te-
riam roubado duas motos, uma 
no mesmo dia e outra no dia an-
terior, 30.

Polícia Civil de Araruama cumpre quatro mandados 
de prisão pela morte da blogueira Aline Borel

Quase dois meses depois do 
corpo da cantora e blogueira Ali-
ne Borel ter sido encontrado com 
marcas de tiro na Praia do Denti-
nho, no dia 21 de abril, em Araru-
ama, a 118ª Delegacia de Polícia 
de Araruama concluiu o inquéri-
to no último dia 9. Mandados de 
busca e apreensão foram cumpri-
dos, além dos mandados de prisão 
dos quatro acusados, que já se en-
contravam presos. Foi apreendida 
também uma das motocicletas 
usadas para levar Aline até o local 
onde foi morta.

Segundo informações da polí-
cia, Aline foi assassinada por pen-
sarem que ela era informante de 
uma suposta milícia que estaria 
tentando se instalar na localida-
de, o que foi descartado pela in-

Ela foi encontrada morta no dia 21 de abril, na Praia do Dentinho, em Araruama

lipi Poeys Lima, da 118ª DP, os 
policiais fizeram diligências em 
vários endereços e encontraram 
no bairro Corte, uma das motos 
usadas pelos acusados para levar 
Aline até o local do crime. A in-
vestigação concluiu também que 
um revólver calibre 38 é que foi 
usado para matar a blogueira.

Como tudo aconteceu
De acordo com a polícia, os 

acusados teriam mostrado a Ali-
ne fotos de um homem que seria 
integrante dessa milícia e ela teria 
dito que o conhecia. Os homens 
então teriam dito que ele teria que 
pagar pela liberdade dela. A vítima 
então aceitou seguir de motocicle-
ta com os acusados afirmando que 
conhecia a todos no bairro por ter 
um jeito “alegre e extrovertido de 

ser”. 
Quem era Aline Borel 
Aline Borel dos Santos, de 28 

anos, era cantora e ficou conheci-
da nas redes sociais depois de fa-
zer vídeos cantando músicas auto-
rais e também de outros artistas.

Um dos seus maiores suces-
sos foi o funk com letra gospel 
“É cansativa a vida do crente”, 
publicado em 2018, que até este 
sábado já tinha mais de 430 mil 
visualizações.

Aline Borel se tornou um íco-
ne da internet e rendeu vários 
memes depois que seus vídeos vi-
ralizaram.

Seguidores nas redes sociais 
fizeram campanhas para que fa-
mosos a notassem e ela chegou a 
participar de programas de TV.

vestigação. Os quatro acusados pelo 
assassinato já estavam presos pelos 
crimes de tráfico de drogas, associa-
ção ao tráfico, roubo, e porte ilegal 

de arma, e agora responderão pelo 
crime de homicídio triplamente qua-
lificado. 

Coordenados pelo delegado Fi-

FOTO: BPRV

Flagrante aconteceu Rodovia RJ-104, na altura de Santa Bárbara, Niterói
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Evento acontece na Fazenda Itaocaia, que no século 19 recebeu a família imperial brasileira e o naturalista Charles Darwin
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A Prefeitura de Maricá promove 
neste fim de semana (entre os dias 17 
e 19/06) a primeira edição do Expo 
Valley, que promete agitar um novo 
roteiro de turismo rural da cidade 
na região de Itaocaia Valley, distrito 
de Itaipuaçu. O evento organizado 
pela Secretaria de Promoção e Pro-
jetos Especiais acontece na histórica 
Fazenda Itaocaia, famosa por ter re-
cebido no século 19 a família imperial 
brasileira e o naturalista inglês Char-
les Darwin, autor da célebre Teoria 
da Evolução das Espécies.

O evento gratuito começa sempre 
às 14 horas, de sexta-feira (17/06) a 
domingo (19/06). Entre as atrações, 
estão shows com artistas locais e ou-
tros de renome nacional, como a vio-
lonista mato-grossense Bruna Viola, 
conhecida por sua extrema habilida-
de na viola caipira, que se apresenta 
no sábado (18/6). Fechando o evento 
no domingo, o Expo Valley recebe o 
cantor e compositor Renato Teixeira, 
autor de clássicos da música brasileira 
como “Romaria” (eternizada na voz 
de Elis Regina) e “Tocando em Fren-
te”, que tem inúmeras regravações de 
artistas que vão desde Maria Bethânia 

Expo Valley promete agitar novo roteiro 
rural em Maricá, neste fi nal de semana 

Prefeitura de Niterói 
apresentará novo projeto 
de Lei Urbanística

A Prefeitura de Niterói vai en-
viar à Câmara de Vereadores um 
novo texto da Lei Urbanística, 
que incorporará as contribuições 
feitas pela sociedade durante as 
audiências públicas. O Executivo 
solicitará ao Legislativo a devolu-
ção da proposta original para que 
a atualização seja feita e reenca-
minhada. Estão previstas tam-
bém mais três audiências públicas 
para debater o novo texto.

A Prefeitura vai incorporar ao 
novo projeto demandas surgidas 
no processo de escuta da popula-
ção que incluem a ampliação das 
zonas de conservação, o desen-
volvimento de atividades agroe-
cológicas e a revisão de gabaritos 
nas áreas da cidade.

Entre as principais mudanças 
estão a criação de uma Zona de 
Conservação Ambiental na saída 
do túnel do Cafubá. A proposta 
anterior previa uma zona multifa-
miliar com 6 pavimentos. O novo 
texto vai manter a legislação em 
vigor, que autoriza a construção 
de casas de apenas dois andares.

Com base em sugestões da 
sociedade, a Prefeitura proporá 
a redução de oito pavimentos na 
zona próxima à Lagoa de Pira-
tininga e a transformação numa 
zona residencial unifamiliar: as 
casas poderão ter, no máximo, 2 
pavimentos.

No Pé Pequeno, a proposta 
será de criação da Zona Especial 
de Proteção do Ambiente Cultu-

MEIO AMBIENTE

A prefeitura de Tanguá anunciou 
no último dia 2, o projeto de constru-
ção do Mercado Municipal, através 
da parceria com o Governo do Esta-
do, para o escoamento da produção 
do produtor local.

Agricultores, produtores rurais, 
artesãos, feirantes e camelôs terão 
um espaço organizado para a comer-
cialização de seus produtos, diaria-
mente, bem no centro comercial da 
cidade.

O espaço, que deverá ser cons-
truído no lugar de um antigo posto 
de combustíveis desativado, na rua 
Vereador Manoel Macedo, ao lado 
da Secretaria Municipal de Fazen-
da, tem como objetivo a geração de 
novos postos de trabalho e renda ao 
comerciante tanguaense.

A cidade foi escolhida para ser 
contemplada com a inclusão no Pro-
grama Mercado do Produtor Agro 

RJ, que visa a construção dos merca-
dos para serem, em seguida, geridos 
pelos municípios e que, em parceria 
com as secretarias de Agricultura, 
vão fazer a interlocução com os pro-
dutores, associações e cooperativas 
e sindicatos para se integrarem ao 
projeto.

“Tão logo saí da reunião com o 
governador e após ouvir dele que 
Tanguá foi uma das cidades escolhi-
das para ser contemplada com mais 
esse aparelhamento de promoção de 
negócios, de serviços, de promoção 
de renda e de melhorias para o povo 
da nossa cidade, encomendei à minha 
equipe de trabalho que começasse 
a projetar, imediatamente, a planta 
para a construção do mercado mu-
nicipal – mais um antigo desejo dos 
tanguaenses, que muito em breve es-
tará se tornando realidade”, disse o 
prefeito Rodrigo Medeiros.

Em parceria com 
o Estado, Tanguá 
sinaliza a construção 
do Mercado Municipal

ral (Zepac), onde antes estava 
sendo prevista uma zona multi-
familiar com 5 pavimentos.

No Muriqui, também haverá 
mudanças após reivindicações 
manifestadas em audiências pú-
blicas. O local terá o desenvolvi-
mento de atividades agroecoló-
gicas e a ampliação de zonas de 
conservação onde antes estavam 
previstas zonas multifamiliares.

As modificações no texto 
são o resultado de mais de 50 
audiências públicas feitas desde 
os debates sobre o Plano Dire-
tor de Niterói. Apenas para a 
Lei Urbanística, foram feitas 
até agora 12 audiências públi-
cas conduzidas pelo Executivo e 
Legislativo.

“A decisão de apresentar um 

novo projeto reforça a partici-
pação da população no projeto e 
está alinhada com a minha his-
tória pessoal, minha luta pela 
participação social nas políticas 
públicas e a postura a favor do 
diálogo e da democracia”, disse 
o prefeito Axel Grael. “Este é 
um projeto importante para Ni-
terói porque tem como objetivo 
reorganizar a área ocupada da 
cidade, que triplicou de tama-
nho nas últimas décadas e vai 
permitir o desenvolvimento da 
cidade nos próximos 50 anos. A 
Legislação vai, ainda, simplifi-
car e atualizar as normas e tor-
nar o processo de licenciamento 
de imóveis mais transparente e 
menos oneroso para a popula-
ção”.

Estão previstas três audiências públicas para debater o novo texto

até Paula Fernandes. A programação 
musical se inicia a partir das 18 horas.

Além dos shows, o Expo Valley 
terá ainda apresentações culturais, 
artesanato, espaço de gastronomia e a 
Exposição Caminhos de Darwin. Ha-
verá também um espaço para crianças, 
palestras, oficinas e venda de produtos 
orgânicos e rurais. Para o secretário 
José Alexandre Almeida, o objetivo é 
apresentar um novo roteiro de turismo 
rural que está nascendo em Maricá.

“O desafio de transformar um des-
tino, e torná-lo referência, só é possível 
quando temos gestores que pensam e 

trabalham na mesma direção. É nes-
se sentido que trabalhamos o turismo 
rural como um importante atrativo 
para a promoção da cidade num cur-
to prazo para a geração de fluxo e de 
oportunidades aos moradores e em-
preendedores locais. O Espraiado de 
Portas Abertas segue essa tendência, e 
a Expo Valley vai nesse mesmo cami-
nho”, afirma o secretário.

José Alexandre disse ainda que a 
região de Itaipuaçu, em especial o bair-
ro de Itaocaia Valley, passa a integrar 
a estratégia de promoção do município 
por meio do circuito Vem Viver Itao-

caia Valley. “Serão mais de 30 esta-
belecimentos participantes que, de 
forma planejada e organizada, irão 
oferecer aos agentes de viagens e 
operadores de turismo um roteiro 
completo, com meios de hospeda-
gens, restaurantes, atrativos turísti-
cos e eventos temáticos”, explicou.

A programação completa está 
em www.conhecamarica.com.br. 
Este é mais um evento que compõe 
a estratégia do Plano Municipal de 
Desenvolvimento Turístico Susten-
tável, conhecido como Maricá 2030, 
criado em 2018 pela Prefeitura de 

RIO BONITO, DE 15 A 30 DE JUNHO DE 2022

Maricá para oferecer um trabalho de 
estruturação turística, o que permi-
tiu a criação de novos roteiros e cir-
cuitos. Esse trabalho é desenvolvido 
pela Companhia de Desenvolvimen-
to de Maricá (Codemar), em conjun-
to com a Secretaria de Turismo e a 
Secretaria de Promoção e Projetos 
Especiais, que elaborou o projeto 
Vem Viver Maricá.

Serviço:
Expo Valley
Local: Fazenda Itaocaia – Bairro Ita-
ocaia Valley – Maricá
Data: 17 a 19 de junho

Programação artística:
Sexta-feira (17/06):
18h – Douglas Kali
20h – Cesário Ramos

Sábado (18/06)
16h – Maiara Coboski
21h – Bruna Viola

Domingo (19/06)
15h – Rhoan Victor
18h – Guga Sales
21h – Renato Teixeira

Local deve ser construído no Centro da cidade, em um antigo posto de combustíveis
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Começam os Jogos das 
Escolas Municipais de 

Rio Bonito 
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Lona na Lua recebe a visita da 
secretária de Cultura do Estado  

  Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

No último dia 9, o projeto so-
cial Lona na Lua viveu mais um 
dia histórico. Pela primeira vez, 
a secretária estadual de Cultura e 
Economia Criativa do Rio, Daniel-
le Barros, visitou as sedes de Rio 
Bonito e Tanguá. Acompanhada 
do deputado federal, Aureo Ri-
beiro, ela assistiu, em Rio Bonito, 
a uma adaptação da peça ‘O Auto 
da Compadecida”, - obra de Ariano 
Suassuna - encenada pelos alunos 
do projeto.

Em entrevista à reportagem, a 
secretária contou que já conhecia o 
projeto através do fundador e dire-
tor do Lona, Zeca Novais, mas que 
pela primeira vez teve a oportuni-
dade de visitar as instalações das 
sedes dos dois municípios, conhe-
cer os alunos e assistir uma peça 
em Rio Bonito. 

“Hoje eu vim pessoalmente co-
nhecer a Lona. Hoje eu consegui 
estar aqui participando das ativida-
des, assistindo o espetáculo, vendo 
os meninos representando e atuan-
do. Parabéns Zeca, muito impor-
tante o trabalho que você faz aqui 
na cidade. A Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa está muito feliz. 
Temos certeza que o trabalho que 
vem sendo realizado continuará 
sendo transformador porque onde 

a cultura chega ela transforma, e 
o palco e a representação de hoje, 
mostrou isso”, disse Danielle.

Já Zeca Novais disse não só 
acompanhar e admirar o trabalho 
que a secretária vem desenvolven-
do à frente da pasta. 

“Pra gente é uma honra, uma 
alegria, um orgulho muito gran-
de. Eu só acredito na arte como 
ferramenta de transformação de 
inclusão social e entender e rece-
ber esse olhar sensível da secre-
tária de estado de Cultura e Eco-
nomia Criativa, Danielle Barros, 
esse olhar para os quatro cantos 
do estado do Rio de Janeiro, é 
uma honra. Receber a secretária 
aqui, acho que fecha com chave de 
ouro esse carinho e reciprocidade, 
o respeito que o Lona na Lua tem 
pela gestão dela, e a gestão veio a 
aqui e visitou a nossa casa, então 

pra gente é um orgulho imenso”, 
disse, emocionado o fundador do 
projeto.

Apoio
Além da secretária, o deputa-

do federal, Aureo Ribeiro, tam-
bém conheceu o trabalho que o 
Lona na Lua realiza e disse que 
dará apoio ao projeto social.     

“Muito feliz de conhecer esse 
equipamento de transformação 
social. É um projeto pensado e es-
truturado e que mostra que quan-
do se tem vontade, dá pra fazer, 
dá pra realizar. A gente veio aqui 
pra dar todo apoio necessário para 
demonstrar que a arte tem que 
estar em acesso a todos. A arte é 
um direito de todos, a cultura é 
um direito de todos”, disse o de-
putado que foi um dos autores da 
Lei Aldir Blanc, em Brasília, que 

promoveu auxílio financeiro para 
artistas de todo Brasil.

A visita contou com presença 
de autoridades dos dois municí-
pios, incluindo os prefeitos de Rio 
Bonito e Tanguá, Leandro Peixe 
e Rodrigo Medeiros, respectiva-
mente; a presidente da Câmara 
de Tanguá, Aline Pereira, e os 
secretários municipais de Cultu-
ra e Turismo de Rio Bonito, Jan-
derson Muniz, e de Educação de 
Tanguá, Luciano Lúcio. 

Divulgação
No mesmo dia da visita da 

secretária, o Lona na Lua de Tan-
guá foi tema de uma reportagem 
do jornalista Fábio Júdice, para o 
RJTV 1ª edição, da Rede Globo. 
Alunos do Lona mostraram as au-
las que fazem no projeto e deram 
entrevista à emissora.   

Secretária de Cultura, Danielle Barros, esteve nas sedes de Rio Bonito e de Tanguá no último dia 9
Os Jogos das Escolas Mu-

nicipais (JEMS) de Rio Bonito 
retornaram no último sábado 
(11), tendo como polo esporti-
vo a Escola Municipal Profes-
sor Honesto de Almeida Car-
valho, na Mangueirinha, após 
três anos sem realização.

Cerca de 400 alunos parti-
ciparam da cerimônia de aber-
tura que, ao estilo olímpico, 
contou com a entrada das 12 
escolas, apresentações musicais 
e de ginástica artística, soleni-
dade em respeito às Bandeiras 
do Brasil, de Rio Bonito e dos 
JEMS, e revezamento da tocha 
entre alunos e atletas locais 
para acendimento de uma pira 
feita para os jogos.

As próximas modalidades 
a serem disputadas nos Jogos 
são o goalball, desporto parao-
límpico que é baseado nas per-

cepções tátil e auditiva, e vôlei 
masculino e feminino. As dis-
putas ocorrerão nos próximos 
dias 24, 25, e 29 de junho, e nos 
dias 1, 2, 6, 8, e 9 de julho. 

Escolas Participantes
Participam desta edição 

dos JEMS o C.M. Dr. Astério 
Alves de Mendonça, a E.M. 
Professor Honesto de Almei-
da Carvalho, a E.M. Raulbino 
Pereira de Mesquita, o C.M. 
Dr. Kingston Guimarães de 
S. Motta, a E.M. Governador 
Roberto Silveira, a E.M. Pro-
fessora Maria Thereza Chehab 
de Carvalho, a E.M. Professo-
ra Annita de Souza Moraes, 
a E.M. Rômulo Tude, a E.M. 
Posse, a E.M. Professora Ma-
ria Lydia Coutinho, C.M. Mau-
ricio Kopke e a E.M. Castro 
Alves.

Evento acontece no Emphac, na Mangueirinha
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Local: Rancho 101 (Rodovia BR 101 KM 269) - Basilio
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