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Palavras de Avivamento

“A dor do crescimento” I: Identidade e Alteridade.

Cantinho do Poeta
C
Por: Evaldo Peclat
Nascimento

O PODER CURATIVO
DO OLHAR
(Baseado na Demonstração Científica
do “Efeito Zenon Quântico)

Assim como a crendice popular diz que “existe pessoa
com olhar nocivo de secar pimenteiras”, a Física Nuclear/
Quântica nos chama a atenção sobre o poder curativo do
mesmo, através do que ela classifica de “Efeito Zeno Quântico”. Isto é, quando constantemente observados, os átomos,
que formam as moléculas e células, simplesmente param
de se movimentar e desenvolver. Baseados nessa premissa,
podemos deduzir que, se olharmos constante e fixamente
para algum ferimento, onde as células (conjunto de átomos
e moléculas) normalmente se agitam e deterioram por causa de alguma infecção, por exemplo, tal fato tenderá a ser
interrompido/inibido permitindo que o organismo se recupere com maior facilidade.
A origem dessa inibição (ou processo de cura) são os
colapsos causados pelas observações que, quando realizadas em intervalos curtos o suficiente, fazem uma função
de onda atômica estacionar e retornar para o seu estado
inicial. Daí advindo a aceleração do processo de cura, já que
a força/energia da observação pode fazer com que as células doentias, além de não se proliferarem mais, voltem bem
rapidamente ao seu modo de normalidade. Ou seja, a observação interferiria diretamente no decaimento (desenvolvimento da putrefação) da célula. Se fizermos essas observações sucessivamente, a deterioração poderá se interromper.
Não obstante, é claro, a dificuldade de algum médico, enfermeiro, terapeuta e/ou quaisquer pessoas ficarem olhando
o tempo todo para um ferimento a fim de interromper o
seu processo de deterioração e fazê-lo reverter-se, inferimos
que a prática desse método de cura não seja inviável nem
inusitado. Pesquisas científicas comprovam que o “Efeito
Zeno Quântico” com átomos de diversos tipos é verdadeiro.
Em 1990, os cientistas Itano, Heizein, Bollinger e Wineland (trabalho do IHBW) reproduziram um experimento
previamente idealizado pelo colega Cook, com o objetivo de
verificar o efeito Zeno. Os pesquisadores obtiveram um resultado de acordo com o previsto teoricamente, e o trabalho
é considerado a primeira demonstração do efeito.
O experimento consistiu na observação de átomos de 3
níveis. Os níveis 1 e 2 ficaram estáveis, mas o nível 3 decaiu
(regrediu) direto para o nível 1 emitindo um fóton, sem que
houvesse transições entre os níveis 3 e 2. O experimento foi
feito com cerca de 5000 íons de berilo, sob ação de campo
elétrico e magnético fraco. Os níveis 1 e 2 eram dois níveis
da estrutura hiper fina do estado. O experimento demonstrou que a degenerescência do estado foi quebrada pelo
campo magnético, sendo que o nível 3 era um subnível do
estado excitado.
E tudo indica que seja o eletromagnetismo, do qual o
olhar humano é carregado, o responsável pela interrupção e
regressão do movimento dos átomos (de quaisquer tipos) o
que poderia ocorrer com a consequente paralisação e reversão do estado doentio das células nos ferimentos. A Física
Quântica diz, ainda, que se medíssemos a cada hora quantos átomos decairiam (se manifestariam), é muito provável
que 50% o teriam feito. Porém, se passássemos a medir o
decaimento observando-os a cada minuto, ao final de uma
hora, somente 1% o faria.
É possível que, se continuássemos a observar, nenhum
deles se manifestaria. Isso fisicamente indica que a nossa
observação constante congela (e reverte) o estado quântico de um sistema. Esta minha proposição sobre a possibilidade de aplicação do efeito “Zeno Quântico” na cura de
ferimentos, logicamente, é inédita, já que, segundo consta,
até o momento ainda não foram feitas experiências médicas
nem científicas a respeito do assunto com átomos, moléculas e células do reino animal. E os meus conceitos são
depreendidos e deduzidos pelo método que chamamos de
“analogia científica”. O efeito Zeno é o ato de observarmos/
pensarmos/focarmos constantemente naquilo que não desejamos que aconteça paralisando/congelando, dessa forma,
o processo de materialização e desenvolvimento do mesmo.
Daí, também, a máxima quântica científica que diz que
“o observador muda o comportamento daquilo que ele observa”. A origem do nome do efeito, por sinal, foi inspirada
no filósofo grego Zenão de Eleia, autor do paradoxo filosófico que discute se uma flecha atirada no espaço encontra-se
em movimento ou imóvel (inerte, com a imagem congelada).
Quanto mais não seja, a demonstração de que o efeito “Zeno Quântico” realmente funciona está também na
simples verificação do poder de recuperação que se verifica através da atenção constante de profissionais de Saúde
em enfermarias cuidando de feridos. Isto é, quanto mais
olhados (fisicamente e atenciosamente) e cuidados, os feridos e doentes de modo geral tendem a se recuperar mais
rapidamente (destaque-se aí a importância das constantes
passagens de profissionais de saúde nas enfermarias para
detectar a evolução do quadro de cada paciente, bem como
as visitações por familiares e amigos dos mesmos). Isto independentemente do processo medicamentoso aplicado.
Fato esse já subjetiva e empiricamente comprovado no dia a
dia das unidades de saúde.

nossas necessidades mais primárias...
A relação afetiva começa aqui. Aqui se instaura nosso mundo emocional. A figura da mãe
é algo indispensável. Logo logo, vai se firmando
um ‘triângulo amoroso’ entre esse ser, seu pai e
sua mãe. Eis as nossas primeiras relações! Aqui
começa nosso crescimento humano!
Aos poucos as formas de relacionamentos se
transformam. Percebemos que para além do nosso ‘eu’ existe um ‘nós’, um ‘não eu’. Aqui começam
nossas relações interpessoais. Identidade e Alteridade se conectam! Por hoje vamos ficar somente
nestes dois pontos da dor do crescimento.
Identidade: Como dói descobrir-se. Como
é difícil iniciar e manter esse processo de autoconhecimento. Todavia, ele é o alicerce de nossa
identidade como ser humano. Construir o adulto
em si passa pela dor do crescimento! Momentos
duros, difíceis. Quantas vezes quase desistimos de
nós mesmos? Quantas vezes desejamos abandonar o barco no meio do processo? Aqui é preciso
coragem para crescer e amadurecer!
Alteridade: Do ‘eu’ vamos ao nós! Do mundo

Recentemente, em uma palestra aos pré-vestibulandos em Curitiba, me veio à mente
a expressão dos antigos “dor do crescimento”.
Lembrei-me, de algumas de nossas mães, que
esporadicamente, nos repetiam essa frase quando estávamos com alguma dor do corpo. Não sei
a medicina comprova tal sintoma e diagnóstico;
mas a dor do crescimento humano, existencialmente falando, é um fato!
Crescer faz parte do desenvolvimento biológico, mas também existencial! Somos adultos,
realmente? Crescemos psicológica ou apenas
cronologicamente? Como jovens e adultos, ao nos
percebermos como ‘incompletos’, podemos, todavia, crescer?
Dos seres vivos, somos os mais complexos e
os mais frágeis, a raça humana é a menos preparada para cuidar da sua própria sobrevivência.
Sem recursos e habilidades, ao nascermos, morreríamos se não tivéssemos cuidados e cuidadores!
Impulsivos, acionamos com o choro (nosso único
recurso de comunicação) o ambiente, e chamamos à atenção daqueles que nos cuidam, sobre

FIQUE POR DENTRO

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

CARLOS HENRIQUE CORRÊA
O Intérprete de Libras Carlos Henrique Corrêa, em conversa com o Blog Jornal
Cultura Viva, no dia 04 de junho, destacou
a importância de seu trabalho através da
Língua Brasileira de Sinais (Libras), que fora
criada, no intuito de suavizar a vida do deficiente auditivo e, assim, o incluir na sociedade como um cidadão capaz de tomar suas
decisões, dar opiniões e se posicionar como
qualquer ser humano, só que do seu jeito peculiar: através de sinais, gestos e expressões
que denotem sua visão quanto ao assunto
em pauta. “Algo especial, dentro desse ramo,
foi o fato que me levou a amar essa profissão:
convivi, por sete anos, com uma comunidade surda, onde aprendi muito”, disse.

PROFISSÃO
No momento atuando no Espaço de Ensino Supletivo (EMES), com a direção da psicopedagoga Maria Rosiléa Ouverney, e, também, no Colégio Municipal Maurício Kopke,
na direção da professora Mary Lucy Pereira,
ambas Unidades Escolares de Rio Bonito,
Corrêa embasou sua profissão. “De acordo
com a Lei 12.319/2010, para trabalhar na área
é preciso ter o Ensino Médio completo, além
da realização de cursos profissionalizantes
devidamente reconhecidos”, informou.

MEDIADOR
Para o Intérprete algo o preocupa no
exercício de sua profissão em escolas, especi-

ficamente. “O mais preocupante é a relação
entre interprete e professor, visto que o interprete também funciona como um mediador do aluno surdo. Ainda não me deparei
com esse problema, pois sempre consegui
manter um bom relacionamento com os
professores”, esclareceu.

CAPAZ
Segundo Corrêa, o surdo seria capaz de
compreender, basicamente, tudo o que um
ouvinte consegue. “Existirá alguma limitação
em uma matéria ou outra por conta da falta de combinação da própria língua como o
caso, por exemplo, de estudar fonética em
Língua Portuguesa. A forma de ensino podemos dizer que é a mesma, porém, o que faria
o ensino ser diferente seria o fato de como
o surdo teve seu acompanhamento escolar
desde o início”, explicou.

QUEM INDICA O QUÊ

APELO
Ele fez um apelo para que as pessoas
tenham mais compreensão e tolerância com
uma pessoa portadora de alguma deficiência. “Que aprendam o idioma através de um
curso”, enfatizou.

CONTATO
Corrêa também faz interpretações em
palestras e, aos poucos, seu trabalho ganha
destaque. Siga-o nesse mundo incrível das
Libras nas redes sociais: Henrique Correa
(Facebook); henrique.correa.37266 (Instagram); Carlos Henrique Correa (Strava).

ATOS LEGAIS
ECOOPERATIVA DOS PRODUTORES DE AREIA DA
BACIA HIDROGRÁFICA LAGOS SÃO JOÃO LTDA
“COOPASÃOJOÃO” EDITAL DE
CONVOCAÇÃOASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA CNPJ: 10.929.522/0001-26
O Presidente da COOPASÃOJOÃO - Cooperativa dos Produtores de Areia da Bacia Hidrográfica Lagos São João Ltda, nas atribuições que lhe confere o Estatuto Social e de conformidade com o Conselho de Administração, convoca os cooperados em pleno gozo dos seus
direitos para a Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 16 de julho de 2022, na
sede da Fazenda Prisma, no município de Silva Jardim, às 9h00min, em primeira convocação
com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperados, às 10h00min em segunda
convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados e às 11h00min, em terceira e última convocação com a presença de 10 cooperados, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:
I – II – III – IV – V - Aprovação pelo Comitê das Resoluções 113 e 138 de 2020 que versa
sobre recursos financeiros para estudo hidrodinâmica, balanço hídrico, qualidade da água e
assoreamento do Rio São João; Homologação pela Juíza de SJ da COOPASÃOJOÃO para
atuar como AMICUS CURIAE (Amigos da Corte) na Ação Civil Pública impetrada pelo MPE
que visa o cumprimento do Plano de Bacia; Abertura pelo MPF de Inquérito Civil Público
visando ações para Desassoreamento do Rio São João; Denuncia ao MPF sobre desvio dos
recursos financeiros (Resoluções 113 e 138/2020) e atuação ministerial ao Comitê, INEA e ao
ICMBio; Reabertura do Conselho Consultivo da APA MICO LEÃO DOURADO e habilitação
para vaga para Cooperativa.
VI) - Prestação de contas do exercício de 2021, bem como deliberar o rateio das perdas
acumuladas;
VII) - Saídas e entradas de cooperados;
VIII) - Analise de Contratação de Seguro de Saúde aos cooperados que assim desejarem
aderir.
IX - Renovação do Conselho Fiscal;
X - Assuntos Gerais.

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

que nos foi construído vamos descobrindo tantos
outros mundos, vamos conhecendo tantos outros personagens nesta aventura que chamamos
de ‘vida’. Logo percebemos que precisamos de
ajuda para crescer, que ninguém cresce sozinho.
Quantas pessoas te ajudaram e te ajudam no
crescimento? Quantas pessoas entenderam sua
dor neste processo? Você tem ajudado alguém a
crescer? Tem estado com aqueles que você ama
na dor do crescimento? Aqui é preciso ter a coragem de amar e permitir ser amado!
É preciso além de buscar o conhecimento
para o crescimento, aceitar que a dor passa, que
o crescimento exige tempo, paciência e aceitação,
resiliência e amor para com sua própria história,
suas dores e esse ser humano lindo que está sendo transformado.
Bom crescimento! Boas dores de crescimento! Feliz amadurecimento!
Que o Bom Deus nos ajude neste caminho.
E, que mesmo na dor, Ele te ajude a prosseguir e
jamais desistir. Feliz caminho com suas dores do
crescimento!

Silva Jardim, 22 de junho de 2022

GILMAR PRADO JACOB
PRESIDENTE

$'-25,
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QUEM? Carlos Henrique Corrêa.
OCUPAÇÃO: Intérprete de Libras.
INDICA O QUÊ? O livro “: Seja Feliz Para Sempre!”, publicado pela Associação Torre de Vigia de Bíblia e Tratados.
SUA OPINIÃO: Uma maneira de se encontrar a
paz e a felicidade eterna é a intenção desse livro. Por
isso, para você que busca estes dois sentimentos em
um mundo que “ só tem guerra”, vale a pena conferir!
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RIO BONITO
Rio Bonito sedia Fórum Regional Pastor preso acusado de
de Turismo Caminhos da Mata estuprar menores tinha
FOTOS: FABRÍCIO GOMES/TURISMO RJ

igrejas em Araruama,
RB, Macaé e Itaboraí
FOTO: POLÍCIA CIVIL

Pastor foi
preso em
Itaboraí e
não resistiu à
prisão

Fórum Regional de Turismo aconteceu no Rio Bonito Atlético Clube durante todo o dia 29

Rio Bonito sediou, na última quarta-feira (29), o Fórum Regional de Turismo
Fluminense – Edição Caminhos da Mata.
O encontro promovido pela Secretaria
Estadual de Turismo, reuniu os municípios de Rio Bonito, Itaboraí, Silva Jardim,
Tanguá e São Gonçalo com o objetivo de
fortalecer o desenvolvimento do turismo na retomada das atividades pós-pandemia. Além de palestras, os visitantes
também puderam assistir a apresentações
culturais dos municípios e uma área para a
gastronomia, o artesanato, e a cultura regional. O evento aconteceu no Rio Bonito
Atlético Clube, no Centro.
O evento reuniu os principais representantes da cadeia produtiva do setor,
além de autoridades e especialistas em
turismo. Este foi o 9º encontro realizado
com o objetivo de debater a retomada das
atividades turísticas e o potencial de atração dos municípios fluminenses. Na primeira parte do Fórum, durante a manhã,
foi realizada a assinatura dos Termos de
Cooperação com as Prefeituras da região
Caminhos da Mata.
Para o prefeito de Rio Bonito, Leandro Peixe, a presença do estado nesse
evento na cidade, mostra o avanço que o
turismo municipal alcançou. “É importante esse momento que nós estamos vi-

vendo. Rio Bonito nunca foi olhado como
uma opção de turismo, a gente sempre foi
olhado com passagem para Região dos
Lagos, e hoje você ver o estado parando
na cidade, é uma conquista muito grande”,
explicou o prefeito.
A programação do Fórum contou com
palestras, mesas, e painéis que abordaram
assuntos relevantes para o setor, como a
geração de emprego. Durante a explanação do secretário estadual de Turismo,
Sávio Neves, ele disse que as cidades do
interior foram as que mais receberam os
turistas durante a pandemia.
Segundo Neves, o turismo serve
como um impulsionador do retorno ao
crescimento da economia. “É um dia de
trabalho, de reflexão sobre o que podemos fazer para impulsionar o turismo.
O turismo é a locomotiva dessa retomada do desenvolvimento econômico,
porque ele é quem mais rapidamente
responde a essa demanda de emprego,
de renda, de interiorização e é disso que
nós vamos falar aqui hoje”, destacou
Neves.
Quem também destacou o fomento
a geração de emprego foi o vice-prefeito
Meco Contador. “O turismo é um seguimento muito importante para o estado
do Rio, e principalmente para nossa re-

gião, Caminhos da Mata. Sempre tenho
falado e defendo muito a geração de emprego. É importante o empresário, que
é o fator mais importante nessa história
toda, acreditar não só no poder público,
mas acreditar na sua própria força de
trabalho, acreditar no seu investimento
e nessa indústria tão importante para
nossa região, que é o turismo, a gente
espera que esse evento venha fomentar
mais a criação de postos de trabalho
para toda indústria”, disse.
Artesanato
Maria Cristina é artesã de Tanguá,
tem 64 anos e borda desde 4 anos de
idade. Anos mais tarde, apaixonou-se
pela técnica do ponto cruz e começou a
desenvolver peças em tapeçaria. Há 11
anos foi morar em Tanguá, onde começou a exibir suas peças e logo foi ajudar
no processo de revitalização e crescimento da feira do artesanato local.
“Eventos como esse valorizam o trabalho do artesanato e abre oportunidade para agregar valor turístico e identidade cultural a produção dos artífices.
Estamos muito felizes com a oportunidade dada pelo Programa do Artesanato do Estado do Rio de Janeiro”, festejou
a artesã.

O caso do pastor que é acusado
de estuprar duas menores de idade
em Araruama, chocou a população da
cidade e região no último dia 14, data
em que ele foi preso. Jonas Braga, que
também é conhecido como profeta
bispo Jonas do Ministério Promessa,
tinha cerca de 10 igrejas em outros
três municípios além de Araruama,
Rio Bonito - no bairro Mangueirinha
-, Itaboraí e Macaé.
O acusado foi preso no dia 14 de
junho, no bairro Ampliação, em Itaboraí, pela equipe do delegado Filipi
Poeys, da 118ª Delegacia de Polícia
de Araruama, após um trabalho de
investigação. Ele é acusado de estuprar duas irmãs, que na época teriam
11 e 17 anos, e seriam filhas de integrantes de uma das igrejas dele.
Sem dar mais detalhes, o delegado Filipi disse à reportagem da
Folha que há mais um inquérito contra o pastor na Delegacia, e a vítima
seria uma adolescente. Ele pede para

que “possíveis vítimas se apresentem
na DP”.
OAB
A OAB de São Gonçalo também
acompanha o caso pois a mãe de
duas vítimas é advogada inscrita na
8ª subseção. A presidente, Andreia
Pereira, também falou com a reportagem e segundo ela, a OAB São
Gonçalo vai dar o suporte a família
e acompanhar de perto a situação do
processo. De acordo com a advogada, se mais pessoas foram vítimas,
podem procurar a OAB São Gonçalo, Rio Bonito ou Itaboraí, além da
Delegacia.
“Não vamos permitir que essa
situação fique em pune. Se tem mais
pessoas que foram violentadas, ou
que foram abusadas, que procure
uma delegacia e façam as suas denúncias. (...) se manifeste, se você foi
vítima, se pronuncie, faça sua denúncia”, disse a presidente Andreia.

Câmara de Rio Bonito aprova 10% de
remanejamento na LDO para 2023
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com
Com emendas aditivas e modificativas, a Câmara de Vereadores de Rio
Bonito aprovou, por unanimidade, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
para 2023. Apesar do Executivo pedir
autorização de 50% de remanejamento
ao Legislativo, os vereadores deram autorização para a Prefeitura movimentar
até 10% dos recursos do orçamento com
abertura de crédito suplementar. Após a
votação, os parlamentares entraram em
recesso das sessões, que retornarão em
agosto.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) representa a direção para a Lei
Orçamentária Anual (LOA) do ano seguinte. A porcentagem aprovada pelos
vereadores é cinco vezes menor que a
pedida na mensagem do Executivo, que
teve para 2022, uma possibilidade de movimentar 50% do orçamento de acordo
com a lei.
Para o presidente da Câmara, Eduardo Soares, a redução da porcentagem
permite ao Legislativo fiscalizar com

FOTO: IGOR GASPAR

mais autonomia. “A Câmara tem sua
responsabilidade fiscalizadora dentro
das atribuições do vereador. A fiscalização, sem dúvidas é primordial para
essa Casa, e quando a gente coloca
10%, significa que nós vamos ter mais
autonomia para estarmos fiscalizando
como vai ser gerido o orçamento do
município. Dinheiro público é uma coisa muito séria”, disse ele.
Segundo o vereador Alex da Guar-

da, os 50% de remanejamento aprovados pela Câmara para 2022 foi uma
oportunidade que o Legislativo deu ao
prefeito Leandro Peixe na época, pois
estava iniciando sua administração.
“Essa é uma forma da gente ajudar o município. Na primeira vez (para
o orçamento de 2022), o prefeito estava começando, então a gente deu uma
oportunidade maior para ele. Essa
ainda não é a Lei Orçamentária Anu-

Lei de
Diretrizes
Orçamentárias é uma
previsão para
o orçamento
que será
votado no
ﬁnal do ano

al, mas ele já vai poder se organizar
dentro desses 10%, o que não quer dizer que quando chegar ao final do ano,
sejam esses mesmos 10%, mas dentro
dessa porcentagem, ele já via poder
ter uma organização para sua próxima
gestão em 2023”, explicou.
No seu 6º mandato, o vereador Reis
explicou que os 10% para movimentar
o orçamento votados, não significam
que serão votados na LOA. “Essa é

uma previsão orçamentária de 10%, mas o
que vai valer mesmo, se vai ser 10, 15, 20
ou até menos (que 10%), é a LOA. Depois
vamos sentar ainda com os vereadores nas
comissões para ver qual vai ser o percentual que vai passar a valer para 2023. Isso
não é definitivo. O que for melhor para o
povo, estamos aí para colaborar”, disse o
vereador.
Prefeitura
A Folha ouviu o secretário de Planejamento, Fabiano Mello. Segundo ele, 10%
é um limite baixo, “não dá nem para gente
pegar e incorporar o superávit financeiro
no próximo exercício”. Ele explicou que o
superávit financeiro é o “saldo que sobra
em conta corrente no banco em 31 de dezembro. Com 10%, não consigo nem colocar essa sobra”.
Mas o secretário salientou que “A gente deve observar também que em 15 de
setembro o Executivo encaminha ao Legislativo a Lei Orçamentária Anual para
2023 (...). (...) hoje a gente pode ter uma
LDO que esteja direcionando para 10%,
mas nada impede também que no orçamento (LOA), a gente tenha 20, 30, ou até
50%, igual teve nesse (exercício) de 2022”.
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CIDADES
Deputada Zeidan garante
preservação do Clube Tamoio
de São Gonçalo
O Tamoio Futebol Clube de São
Gonçalo será tombado como patrimônio cultural do estado após derrubada
do veto do governador Cláudio Castro
pelo plenário da ALERJ. A iniciativa é
da deputada estadual Zeidan, do Partido
dos Trabalhadores, e visa preservar o patrimônio do centenário clube na segunda cidade mais populosa do estado e que
ficou conhecido com os famosos desfiles
de gala nas aberturas dos Carnavais das
décadas passadas.
O Projeto de Lei 5064/2021 foi aprovado em 2 de março e depois vetado pelo
governador, retornando à Casa Legislativa que derrubou o veto nesta terça-feira,
28 de junho.
“É uma vitória do nosso mandato e
dos parlamentares fluminenses que entenderam a importância de manter a tradição de um clube tão importante como
o Tamoio, mas a vitória maior é da população gonçalense que terá preservada
parte de sua história. O Tamoio foi palco da abertura de inúmeros Carnavais
do nosso estado, com desfiles luxuosos
de fantasias. A preservação dessa cultura precisa ser mantida. Fico feliz por ter
trazido essa discussão e ter obtido essa
vitória”, defendeu Zeidan.
O Clube era tombado em âmbito municipal e teve seu destombamento aprovado pelos vereadores de São Gonçalo,
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Presidente da AdjoriRJ,
Marcelo Cunha, busca
recursos nos governos
estadual e federal
FOTO: ADJORI-RJ
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Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Iniciativa visa preservação do clube centenário de São Gonçalo

após ter parte de suas instalações
vendidas num leilão para arcar com
uma dívida trabalhista. No entanto,
o espaço segue um imbróglio judicial que não permite que sejam alteradas ou até mesmo derrubadas
como sinalizaram que seria possível
com o destombamento municipal.
Segundo a decisão do Tribunal
de Justiça, o descumprimento da
liminar configura crime de desobediência e ato atentatório, podendo
acarretar multa de R$ 50 mil por ato
praticado em desconformidade com
a decisão e com a decisão legislativa

fica agora inviável qualquer mudança nas dependências do Tamoio.
Com autoria da deputada Zeidan,
são co-autores do Projeto de Lei as
deputadas Renata Souza, Enfermeira Rejane e os deputados Waldeck
Carneiro, Bebeto, Márcio Canela,
Giovani Ratinho e Eurico Júnior e
o ex-deputado Ronaldo Anquieta.
A Lei deve ser sancionada ainda
no mês de julho, caso o governador
não o faça, caberá ao presidente da
Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro, deputado André
Ceciliano.

Com o objetivo de tratar dos
interesses dos integrantes da Associação dos Diretores de Jornais
do Interior do Estado do Rio de
Janeiro (AdjoriRJ), o presidente da
entidade, Marcelo Cunha, foi recebido no Palácio Guanabara e em
Brasília nas últimas semanas.
No último dia 21, ele esteve em
uma reunião na sede do governo
do estado, onde falou sobre a importância e a força dos veículos do
interior, principalmente no período eleitoral. “Tratamos a questão
da mídia que está na rua e em um
momento oportuno, nos próximos
dias, vamos voltar a falar do futuro. Nossa intenção foi cobrar que
os veículos associados sejam contemplados. Essa campanha que
está na rua, de segurança, é a últi-

Marcelo
Cunha foi
recebido no
Palácio do
Planalto,
em Brasília

ma antes da eleição. Um projeto já
foi entregue para quando retornar
a publicidade, haja uma programação para que todos os associados
sejam contemplados”, explicou o
presidente.
Já em reuniões em Brasília, o
presidente conseguiu trazer contatos das agências que prestam serviço ao governo federal; informações sobre atualizações cadastrais,
para que alguns jornais sejam desbloqueados e assim possam fazer
publicações do Executivo; a notícia da conquista de fortes aliados
para as causas dos jornais; e ainda
a possibilidade de ter no evento
de julho, a presença do presidente
Bolsonaro e do ex-presidente Lula.
“A intenção do governo federal
é fortalecer as publicações novamente com os veículos de menor
tamanho”, revelou Marcelo Cunha
após uma das reuniões.

Câmara Municipal de Tanguá
Portaria: 013/2022,
DE 02 DE MAIO DE 2022.
A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO
MUNICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
EXONERAR CAROLINA CASTRO MARINHO, do cargo
de provimento em comissão de ASSISTENTE LEGISLATIVO
I da Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, símbolo CC3, sob a matrícula nº 1103, criado pela LEI COMPLEMENTAR nº524/06, a contar de 30 de abril de 2022.
Publique-se, afixe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 02 de maio de 2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

PORTARIA 014/2022,
DE 14 DE JUNHO DE 2022.
A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO
MUNICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Art. 1º - Em virtude do Feriado de Corpus Christi no dia
16/06 (quinta-feira) TORNAR FACULTATIVO o expediente
nesta Casa de Leis no dia 17/06 (sexta-feira);

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua
publicação.
Publique-se, afixe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 14 de junho de 2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

Portaria: 015/2022,
DE 20 DE JUNHO DE 2022.
A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO
MUNICIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO, a servidora aprovada no Concurso Público 001/2015, homologado pela portaria nº: 039/2016
de 05 de julho de 2016, NAYARA RODRIGUES OLIVEIRA,
Oficial Legislativo, 5º - AC - matrícula 943, a contar de 20 de
junho de 2022.
Publique-se, afixe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 20 de junho de 2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
PUBLICADA NA EDIÇÃO 1031 DE 30/06/2022.
PROCESSO: 026/2022
ONDE SE LÊ:
VALOR ESTIMADO: R$ 44.509,49 (quarenta e quatro mil
quinhentos e nove reais e quarenta e nove centavos).
LÊ-SE:
VALOR ESTIMADO: R$ 44.905,49 (quarenta e quatro mil
novecentos e cinco reais e quarenta e nove centavos).
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2022.
PROCESSO: 026/2022
ONDE SE LÊ:
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2022.
LÊ-SE:
EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2022.
ONDE SE LÊ:
VALOR ESTIMADO: R$ 44.509.49 (quarenta e quatro mil
quinhentos e nove reais e quarenta e nove centavos).
LÊ-SE:
VALOR ESTIMADO: R$ 44.905,49 (quarenta e quatro mil
novecentos e cinco reais e quarenta e nove centavos).
ONDE SE LÊ:
TANGUÁ-RJ, 31/05/2022.
LÊ-SE:
TANGUÁ-RJ, 01/06/2022.

Tiers Rangel
(21) 97252- 5092
Lívia Louzada
(21) 97252- 5092
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REGIÃO
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Deputado federal, Sóstenes Cavalcante, entregou o certiﬁcado de qualiﬁcação aos alunos formados

Ellos Qualificação forma 160 alunos de Rio Bonito,
Cachoeiras de Macacu e São Pedro da Aldeia
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

“Um privilégio”. Foi assim que
a oradora do curso de Gestor de
Mídias Sociais, Taís Muniz, definiu os três meses de aula promovidos pelo Instituto Ellos, através
do Ellos Qualificação, em seu discurso, no último dia 23, na formatura de 160 alunos de Rio Bonito,
Cachoeiras de Macacacu e São Pedro da Aldeia. A solenidade aconteceu na casa de eventos, Espaço
Ceccarelli, em Rio Bonito, onde
os alunos dos cursos de Estética,
Cuidador de Idosos, e Introdução
à Música também se formaram.
“Posso afirmar que foram três
meses especiais, tão importantes
que gostaríamos de dar continuidade a este projeto tão grande que
é o Ellos Qualificação. Ter o privilégio de fazer um curso de gestor
de mídias sociais, e não precisar
pagar pelas aulas, pelo material
didático, uniforme, e ainda receber uma bolsa, parece conversa de
político, mas posso dizer que não
é conversa, e sim, um baita pro-

jeto”, disse Taís em seu discurso.
Objetivo
Idealizado e fundado pelo deputado federal, Sóstenes Cavalcante, o objetivo do Ellos Qualificação, que é um dos braços do
Instituto Ellos, é a inserção de
jovens e adultos que estão fora do
mercado de trabalho, segundo o
próprio deputado.
“Tenho certeza que as portas
do mercado de trabalho se abrirão
a partir de agora (para os formandos). Essa é a nossa realização e o
desejo quando iniciamos um projeto social como esse. Que cada
um possa realizar o sonho e se
tornar um empreendedor e conquistar posses, riquezas, prosperidade na sua vida, esse é o meu
desejo”, disse ele.
Representando o prefeito de
Rio Bonito, Leandro Peixe, o secretário de Esporte e Lazer esteve
na formatura do Ellos. Para ele, a
população de Rio Bonito foi beneficiada com a chegada dos cursos
na cidade. “Sabemos que daqui
sairão profissionais qualificados
para fazer sua inserção no merca-

do de trabalho local ou regional”.
Também prestigiando o evento, o empresário de Rio Bonito,
Bruno Soares, vê na capacitação
profissional, uma forma da cidade
crescer.
“A qualificação profissional
além de capacitar, traz uma nova
motivação na busca pelas oportunidades no mercado de trabalho.
O projeto Ellos, tanto na qualificação profissional, quanto nos
núcleos esportivos, vem fazendo a
diferença na cidade de Rio Bonito, que infelizmente é tão carente
dessas oportunidades. Eu fico feliz
de ver que a política pode sim ser
uma ferramenta de transformação
na vida das pessoas”, analisa o empresário.

papel fundamental nesse processo, já que “geralmente são mais
próximos da comunidade”. Talita
contou que essa foi a quinta formatura do Instituto, que já entregou o certificado chancelado pela
Unirio a mais de 1.400 alunos.
Coordenador do polo de Rio
Bonito, o fundador do projeto
CTAV, Tiago Bitesnik, se disse
emocionado com a oportunidade que os alunos terão daqui pra
frente. “Sempre sonhamos em
trazer qualificação profissional
para Rio Bonito, e o que acontece
aqui é a realização desse sonho.
Estou emocionado porque são
160 pessoas ganhando uma profissão, direcionando para o mercado de trabalho”, disse Tiago.

Estrutura
Espalhados por 48 polos nos
quatro cantos do Estado do Rio,
o Ellos Qualificação tem como coordenadora geral, a Talita Matos.
Segundo ela, cada professor, em
sua realidade, desempenhou seu
trabalho com dedicação e criatividade, e os monitores, tiveram um

Projeto de Leitura
Além das aulas, também foi
implantado um projeto de leitura através de uma competição
saudável. Os alunos que mais leram e entenderam o que foi lido,
passaram por uma prova e os que
se destacaram, foram premiados.
E a ideia desse projeto partiu da

Governador do Rio,
Cláudio Castro, inaugura Casa do
Trabalhador em Silva Jardim
FOTO: DIVULGAÇÃO

professora, escritora e palestrante, Eleusa Matos.
“Acredito que profissionais
que leem, não andam, voam. Esse
projeto de leitura foi um divisor
de águas na vida dos alunos no
Ellos Qualificação. Eu acredito
que os livros façam com que as
pessoas falem melhor, escrevam
melhor, pensem melhor, argumentem melhor e discursem melhor, por isso sou uma professora
que faço questão que meus alunos
leiam”.
Próximos formandos
Outros alunos já iniciaram
as novas turmas, e para esses, o
deputado deixou um recado. “Façam desses meses que virão nessa sala de aula, os melhores três
meses da sua vida, se dediquem,
estudem, saibam que o estudo
é transformador. Só a educação
transforma em política pública a
vida de um ser humano. E o que
nós estamos aqui para fazer, é lutar para transformar vidas, uma a
uma, por isso nasceu o Ellos”, disse Sóstenes.

Jovem tanguaense
conquista primeiro lugar
na maior competição de
taekwondo do Brasil
FOTO: DIVULGAÇÃO

Essa é a 24ª Casa do Trabalhador inaugurada no estado. A unidade de Silva Jardim vai contar com 16 funcionários

No último dia 23 o governador do
Rio, Cláudio Castro inaugurou uma
Casa do Trabalhador em Silva Jardim, que beneficia cidadãos com apoio,
orientação, informação, capacitação,
qualificação, intermediação de mão de
obra e encaminhamento para atividades de geração de renda. A unidade vai
contar com 16 funcionários e será um

importante equipamento para o desenvolvimento do trabalho e renda no município. Com esta inauguração, a Casa
do Trabalhador marca presença em 24
locais no estado.
Ainda na cidade, Cláudio Castro assinou um Termo de Cooperação Técnica para Drenagem e Pavimentação
de ruas do bairro Romanópolis, com

ênfase na estrada Reginópolis, Avenida Silva Jardim, Avenida Canal B, Rua
Canal A, Rua B, Rua C, Rua E, Rua F,
Rua G e Rua M. Uma demanda que há
anos era sonhada pelos moradores. As
obras serão executadas pela Secretaria
de Estado de Infraestrutura e Obras
(Seinfra), e cerca de R$ 10,2 milhões serão destinados para as melhorias.

Matheus Gilliard, de 17 anos, conquistou a medalha de ouro em Florianópolis

Após ter vencido quatro
competidores da classificação
adulta de taekwondo, que representavam o Distrito Federal e os estados de São Paulo,
Rio Grande do Norte e Santa
Catarina, o jovem tanguaense
Matheus Gilliard, de 17 anos,
conquistou a medalha de ouro,
no Super Campeonato Brasileiro taekwondo 2022. Essa é
a maior competição da modalidade do Brasil e esse ano foi
realizada na Arena Multiuso,

em Florianópolis - SC.
Ele participou pela 1ª vez
na categoria adulto 54 Kg e
venceu até mesmo o próprio
estado de Santa Catarina, onde
foram realizadas as lutas.
Essa conquista foi possível mesmo com o pé direito
ainda em estado de recuperação, após ter disputado o ISF
Gymnasiade Normandy 2022,
no mês passado, sendo classificado internacionalmente medalhista de bronze.
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GERAL
Justiça extingue processo contra
ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves
FOTO: INTERNET

O Tribunal de Justiça do Estado do
Rio aceitou o pedido do Ministério Público para julgar extinta ação civil pública
por falta de provas e determina desbloqueio de bens do ex-prefeito, com base na
Lei de Improbidade e na Lei Anticorrupção.
A 3ª Vara Cível da Comarca de Niterói aceitou pedido do Ministério Público
do Rio de Janeiro para extinguir Ação Civil Pública contra o ex-prefeito Rodrigo
Neves por improbidade administrativa.
Na decisão, o juízo também determinou o
desbloqueio dos bens do ex-prefeito. No
pedido, a promotora Renata Scarpa Fernandes Borges entendeu que a acusação,
baseada apenas em delação premiada, não
encontrou nenhuma prova. Em dezembro
de 2018, Rodrigo Neves chegou a ser preso por 93 dias, mas foi solto por 6 votos a 1
por determinação do Tribunal de Justiça
do Rio de Janeiro, reassumiu a Prefeitura de Niterói, completou o mandato com

85% de aprovação popular e elegeu o sucessor com 62% dos votos.
“Acolho o parecer ministerial de fls.
2806/2823 para indeferir a inicial e julgar
extinto o feito sem resolução do mérito
com fulcro nos artigos 330 c/c 485, I do
Código de Processo Civil c/c art. 17, §6º e
§6º-B, da Lei 8.429/1992”, diz um trecho
da sentença. “Consequentemente revogo
a liminar deferida às fls. 1808/1814, que
decretou a indisponibilidade dos bens de
Rodrigo Neves, devendo ser adotadas as
medidas necessárias para eventual desbloqueio”, diz um trecho da sentença proferida pela juíza Cláudia Albuquerque, da 3ª
Vara Cível de Niterói.
Para o ex-prefeito Rodrigo Neves, a
decisão traz alívio e conforto para a família.
“Após quase 5 anos de um processo
absurdo, infame e ilegal para tentar destruir a minha reputação construída por
uma vida pública de dedicação e serieda-

Extinção foi
pedida pelo
Ministério
Público por
falta de
provas. O
desbloqueio
dos bens
também foi
determinado

de, sem nunca ter sido ouvido, a petição
do MP e a decisão da Justiça pela extinção
do processo alivia o sofrimento injusto
causado a minha família e a mim”, disse
Rodrigo Neves.
O processo que culminou com a
prisão do ex-prefeito em 2018 virou
livro, assinado pelo jornalista PH Noronha.
“Na verdade, em 2018, grupos políticos tentaram dar um golpe para tomar
a Prefeitura de Niterói, mas não conseguiram. Tenho mais de 20 anos de uma
vida pública limpa e simples, não sou réu
em nenhuma ação de improbidade administrativa, todas as contas dos meus oito
anos de mandato foram aprovadas com
louvor, jamais tive qualquer condenação
em qualquer instância da justiça e sou
ficha limpa”, disse Neves. “Vamos seguir
lutando pelo estado democrático de direito, pela justiça social, pela transparência e

pelo devido processo legal”.
Denúncia inepta – No pedido de extinção da ação civil pública, a promotoria
entende que as delações premiadas que
ensejaram a abertura do processo por supostos desvios nos valores de gratuidade
das passagens de transporte público na
cidade são insuficientes para demonstrar
quaisquer atos ilícitos.
“Haja vista a ausência dos requisitos
exigidos pelo novo art. 17, parágrafo
sexto, da Lei 8.429/1992, percebe-se que
a inicial é inepta, vez que não individualiza a conduta com a demonstração de
elementos mínimos, tampouco contém
indícios suficientes a respeito da veracidade dos fatos e do dolo dos agentes”,
analisa o MP. “Cabe destacar a fragilidade das declarações de Marcelo Traça
e de Renato Pereira, as quais, a despeito
de revelarem possíveis violações graves
ao interesse público, desacompanhadas
de outros elementos que as corroborem e esclareçam pontos necessários
à individualização das condutas e à
demonstração da materialidade e autoria, não configuram sequer indícios
mínimos a possibilitar a judicialização do
caso com fulcro na Lei de Improbidade
Administrativa”, escreve Renata Scarpa.
“Cumpre ressaltar que Marcelo
Traça menciona mensagens trocadas
pelo aplicativo whatsapp com Domício Mascarenhas e Rodrigo Neves, cujo
conteúdo falaria a respeito de questões
de interesse das atividades das empresas
de transporte rodoviário. Contudo, pela
leitura das mensagens percebe- se que
as partes tocam em assunto que não se
relaciona com eventual esquema ilícito,
além de marcarem encontros sem que
seja possível identificar o tema que seria
abordado, impedindo que este membro
ministerial entenda as referidas mensagens como elemento que confirme as

declarações dos colaboradores a ensejar
indícios de ato de improbidade administrativa. (…) Dessa forma, haja vista
a ausência dos requisitos exigidos pelo
novo art. 17, parágrafo sexto, da Lei
8.429/1992, percebe-se que a inicial é
inepta, vez que não individualiza a conduta com a demonstração de elementos
mínimos, tampouco contém indícios suficientes a respeito da veracidade dos fatos
e do dolo dos agentes”, complementa o
MP.
A promotora Renata Scarpa também analisa o material recolhido durante as ações de busca e apreensão
contra os acusados. Ela conclui que
não foi produzida nenhuma prova.
“No caso dos autos, a ação penal no
0068811-80.2018.8.19.0000, distribuída
em dezembro de 2018, é lastreada pelos
mesmos elementos de informação desta
ação de improbidade, acrescidos dos registros de busca e apreensão, mandados
de arrombamento e de depoimentos colhidos em novas investigações instauradas”, escreve a Promotora. “Saliente-se
que os mencionados registros, mandados e depoimentos, juntados no curso
do processo, de maneira semelhante aos
elementos que instruem ambas as iniciais, não parecem corroborar suficientemente à imputação dos demandados
em ato de improbidade administrativa
estabelecido no art. 9o, da LIA. Veja-se
que os mandados de busca e apreensão
e de arrombamento cumpridos nos endereços dos réus registram a apreensão
de valores em espécie não expressivos,
telefones celulares, notebooks, documentos de identificação, discos rígidos, dentre outros documentos diversos, sem o
encontro de itens que de maneira clara
validem as informações prestadas pelos
colaboradores”.

Alunos de Rio Bonito
Delegacia de Rio Bonito recupera
tomam posse na
mais um telefone furtado na festa
13ª Edição do
de aniversário da cidade
Parlamento Juvenil

POLÍCIA

No último dia 21, outra vítima de
furto de celular na festa de aniversário
de Rio Bonito teve seu aparelho devolvido pela equipe da 119ª Delegacia de
Polícia da cidade. A devolução foi possível depois da prisão, em flagrante,
de uma mulher de 47 anos que estava
usando o aparelho furtado da vítima.
O celular está avaliado em cerca de R$
1.399,00
Essa foi mais uma ação coordenada pelo delegado Rodrigo Moreira,
com objetivo de identificar e prender
os receptadores de aparelhos celulares
furtados durante as festividades em
comemoração ao aniversário de Rio
Bonito, em maio.
O delegado pede a colaboração da

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: POLÍCIA CIVIL

Delegado Rodrigo Moreira devolve celular a vítima que foi furtada

população para tornar a cidade mais
segura. Quem tiver alguma informação
sobre qualquer crime que ajude o traba-

lho da polícia, basta entrar em contato
através do WhatsApp da 119ª DP (21)
99545-2022.
Parlamentares juvenis de Rio Bonito participaram da sessão no último dia 27

FOTO: POLÍCIA CIVIL

Delegacia de Tanguá
prende acusado de
tráﬁco de drogas em
Bandeirantes I
Policiais da 70ª Delegacia de
Polícia de Tanguá, comandados
pela delegada Juliana Montes, no
último dia 29, após trabalho de inteligência, prenderam em flagrante um homem acusado de tráfico
de drogas no bairro Bandeirantes
I.
Ele estava de tornozeleira eletrônica pois já possui passagem
pela polícia pelo mesmo crime,

além de responder por agressão
nos termos da Lei Maria da Penha.
A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornar Tanguá
uma cidade mais segura. O sigilo é
garantido
DISQUE DENÚNCIA:
2253-1177
70ª DP Tanguá :
(21) 2747-1881

Prisão aconteceu após trabalho investigativo
da 70ª DP

Alunos da rede pública de ensino
de Rio Bonito participaram, no último dia 27, da solenidade de abertura
de posse da 13ª Edição do Parlamento
Juvenil na Assembleia Legislativa do
Estado do Rio de Janeiro (Alerj).
Para a aluna Lorrane Cristine, do
Colégio Estadual Cabo PM Raphael
de Oliveira Monteiro, representar a
juventude de uma forma geral e principalmente na área política é de suma
importância. “É isso que vai direcionar o futuro do nosso país”, afirmou a
Deputada Estadual Juvenil.
“Eu vou sempre lutar para que o
jovem possa ter voz e sua vez e principalmente espaço na política. Quero
poder motivar outros jovens a se engajar no meio político e assim lutar
por uma política participativa”, disse
Luan Bezerra, Deputado Juvenil e
aluno do Colégio Estadual Desembargador José Augusto Coelho da
Rocha Junior.
“Ter nossos jovens rio-bonitenses alcançando lugares de destaque

na nossa cidade e no nosso estado, é
muito importante para mostrar que
a nossa educação tem potencial para
transformar os sonhos de todos os
nossos alunos em realidade”, enfatizou Adalmir Cardoso, secretário de
Educação.
O projeto da Alerj é realizado em
parceria com a Secretaria de Estado
de Educação e envolve escolas estaduais de todos os municípios do Rio de
Janeiro, com o objetivo de possibilitar
que jovens se envolvam e pratiquem
atividades políticas, além da vivência
do processo legislativo.
O Parlamento Juvenil acontece
de forma semelhante ao parlamento
convencional, com escolha da Mesa
Diretora, Regimento Interno e votação em plenário. Os alunos eleitos
possuem as mesmas atribuições de
um deputado estadual, onde discutem
e aprimoram projetos de lei de autoria própria que podem se tornar leis
oficiais para toda a população fluminense.
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Prefeitura de Maricá implanta sistema binário
de trânsito em Itaipuaçu para diminuir acidentes
FOTO: TIERS RAN-

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Com o objetivo de tentar evitar mais acidentes de trânsito em
Itaipuaçu, a Prefeitura de Maricá
iniciou no último dia 23 o sistema binário de trânsito do distrito.
As mudanças, que se caracterizam
por transformar em sentido único
o tráfego das vias, acontecerão em
três etapas. Na primeira, o novo
sentido será implantado em quatro
ruas, 32, 33, 52 e 53.
Mudanças
1ª Etapa: Ruas 52 e 53 com sentido alterado entre o trecho da Avenida 02 até a Rua 33. Passaram a
ter sentido único as seguintes ruas:
– Rua 32: direção à Rua Professor Cardoso de Menezes, antiga
Rua 1)
– Rua 33: direção à Rua 66
– Rua 52: direção ao Canal
– Rua 53: direção à Avenida Jardel Filho (antiga Avenida 2
2ª Etapa: Rua 35 passará a ter
sentido único, com direção da Rua
66 para a Rua 01
3ª Etapa: Terá sentido único, da
Avenida Jardel Filho (antiga Avenida 2) com direção ao Canal, as
Ruas: 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59,
61 e 64.
– Terá sentido único, do Canal
com direção à Avenida Jardel Filho,

as seguintes Ruas: 44, 46, 48, 50, 52,
54, 56, 58, 60, 63
A Rua 53, a partir da Rua Van
Lerbergue (antiga Rua 34) em direção ao Canal, permanecerá mão dupla devido ao acesso à ponte. Todas
as ruas, exceto a 53, terão inversão
de sentido a partir da Rua 34 em direção ao Canal.
Na Estrada dos Cajueiros, onde
acontece a obra de duplicação da
via, também será implementado o
sistema nas Ruas 66 e 63, no trecho
entre a Avenida 02 até a Rua Circular. A Rua 66 terá sentido único em
direção à RJ-106 (Rodovia Amaral
Peixoto). Já a Rua 63 terá sentido
único em direção à Av.02.

Acidentes
No anúncio feito pelo secretário
de Trânsito e Engenharia Viária,
Marcinho da Construção, com a
presença do prefeito Fabiano Horta,
ele revelou que o objetivo de optar
pelo sistema binário, foi a solução
encontrada para evitar o número de
acidentes que estavam acontecendo.
De acordo com ele, desde janeiro de
2021, foram noticiados 92 acidentes
de trânsito somente no distrito, com
51 colisões em cruzamentos, 44 vítimas não fatais e seis mortes.
“A mudança vai ajudar a evitar acidentes frontais, reduzindo os
índices, além de contribuir para o
ordenamento, já que com a via em

Segundo a
Prefeitura,
desde
janeiro de
2021, 92
acidentes
de trânsito
foram
noticiados
em
Itaipuaçu

mão única conseguiremos definir
a distribuição de vagas ao longo do
percurso, os locais de vagas regulamentadas, preferenciais e de carga e
descarga”, explicou Marcinho.
Para o prefeito, é importante que
a população entenda os objetivos
dessas mudanças. “Queremos muito
essa sinergia de buscar com a população a percepção e o entendimento
de que quando ordenamos um espaço estamos dando maior fluidez, segurança e capacidade de organização
para todos. É um projeto continuado,
para mais de ano, mas os ganhos são
rapidamente percebidos e alimentados como um todo pela população”,
afirmou o prefeito Fabiano Horta.

Transporte sustentável
Além de ter a intenção de diminuir
os acidentes, com a implantação do
sistema binário, a Prefeitura implementará 5 km de ciclofaixa e 1 km de
ciclorrota – trechos em que bicicletas e
veículos motorizados trafegam juntos,
em vias com sinalização, proporcionando maior mobilidade sustentável
para os moradores de Itaipuaçu.
E ao que tudo indica, essa mobilidade deve aumentar ainda mais, como
conta o presidente da Empresa Pública
de Transportes (EPT), Celso Haddad.
“A EPT já fez um estudo técnico
preliminar e já iniciou um processo
que prevê um atendimento de estações de bicicletas em todo município.
Hoje, temos funcionando 20 estações
para 200 bicicletas. Com essa extensão das ciclofaixas no município (em
Itaipuaçu), a gente entende que quer
levar essa malha de mobilidade urbana sustentável das bicicletas para todo
município. A gente pretende instalar
várias estações nesses trechos que hoje
perfazem essa fase (de implantação do
sistema binário) e depois em outros locais”, informou Celso.
Além das bicicletas, serão 2.800
vagas de estacionamento regulamentado, contando com 240 vagas exclusivas para idosos, gestantes e PCDs,
além de vagas para carga e descarga,
e 168 faixas de pedestres que Itaipuaçu vai ganhar.

SAQUAREMA

Filipe Toledo e Carissa Moore
são campeões do Mundial
de Surfe em Saquarema
Com um aéreo muito alto em sua
terceira onda surfada, Filipe Toledo
conquistou um 10 e levou o 4ª título
do Rio Pro, no último dia 28. A oitava
etapa do Circuito Mundial de Surfe, que
aconteceu durante cinco dias na Praia
de Itaúna, em Saquarema, também teve
sua campeã feminina, a norte-americana
Carissa Moore.
Rei das ondas de Saquarema
Com o resultado, Filipinho se tornou tetracampeão da etapa brasileira
e se isolou como maior vencedor em
águas cariocas. Além disso, o brasileiro se isolou ainda mais na liderança do
ranking mundial.
Filipe Toledo agora se iguala ao australiano Dave Macaulay, que venceu 4
vezes no Brasil e era chamado de “Mister Brasil”. O brasileiro se emocionou ao
comentar a conquista.
“Queria agradecer a minha família,
meu pai, minha mãe, minha esposa, todo
mundo que está no meu time, meus amigos. Essa torcida não tem nada igual, o
Brasil é diferenciado”, falou.
Além do caneco do evento, Filipe levou o troféu Mano Ziul, por ter feito a
maior nota do masculino no campeonato. Carissa levou a honraria no feminino.
A próxima etapa do Circuito Mundial acontece entre os dias 12 e 21 de
julho, na África do Sul. Até o momento,
Filipe Toledo é o único classificado para
a WSL Finals.

FOTO: THIAGO DIZ / wsl

Alunos tanguaenses
participam de curso de
robótica com tecnologia
da Columbia University

FOTO: DIVULGAÇÃO/ wsl

FOTO: DIVULGAÇÃO

Surﬁsta norte-americana, Carissa Moore (E) e Filipe Toledo (D) em Itaúna

Campeã do Rio
A campeã entre as mulheres, a norte-americana Carissa Moore, que havia
eliminado a brasileira Tatiana Weston-Webb momentos antes, conquistou a
etapa de Saquarema ao derrotar a francesa Johanne Defay por 15,43 pontos contra
12,33 pontos. A havaiana conquistou uma
nota 9,5.
Economia
Não foi apenas o Filipe Toledo que
saiu vitorioso da competição, a economia
de Saquarema também se destacou. De
acordo com a Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo da cidade, cerca de 40 mil
pessoas passaram por Itaúna. O Rio Pro
atraiu turistas do Brasil e do mundo e a
rede hoteleira chegou a 100% de ocupação nos arredores de Itaúna.
Mais surfe
Depois do sucesso da etapa brasileira
do Campeonato Mundial de Surfe - Rio

Pro na Praia de Itaúna, a capital Nacional
do surf será palco de mais uma grande
competição entre os dias 4 e 10 de julho,
na Praia da Vila, o SSXP – Super Surf
Experience – Pro. Cerca de 250 surfistas
irão competir no evento válido como segunda etapa do novo Circuito Profissional
da Confederação Brasileira de Surf – CBSurf Pro que está sendo realizado com
o princípio da igualdade na premiação
recorde para homens e mulheres.
A segunda etapa que será realizada
em Saquarema será a primeira na Região Sudeste. Além disso, a competição
também terá uma premiação histórica,
no valor de R$ 280.000 para as duas
categorias. A expectativa, é de que o limite de 198 participantes na masculina
e 48 na feminina, seja atingido. Além
de definir os títulos brasileiros de surfe
profissional, os 64 primeiros colocados
do ranking masculino e as 24 melhores
do feminino, se classificam para o Dream Tour da CBSurf de 2023.

Oportunidade aconteceu através da parceria da Prefeitura com a UFRJ

No último dia 23, a Prefeitura de Tanguá em parceria com
o Instituto de Computação da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) promoveu um
encontro com os alunos para o
curso prático de Robótica com
Arduíno.
A iniciativa, intitulada “Robótica Educacional em Tanguá”,
é um projeto-piloto fruto de

uma parceria entre a secretaria
municipal de Educação e o projeto de extensão Minervas Digitais, do curso de Computação da
UFRJ.
Por meio da iniciativa, serão
promovidas oficinas com as placas Gogo Board desenvolvidas
pelo Transformative Learning
Technologies Lab, da Columbia
University, nos Estados Unidos.
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CULTURA E ESPORTE
ʻLona na Lua: Oﬁcina de Artesʼ leva
cultura, educação e cidadania a
crianças e jovens de Rio Bonito

JEMʼs de Rio Bonito
tem disputas até
o dia 9 de julho
FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

No mês de junho a cidade de
Rio Bonito ganhou um presente
muito especial. O projeto ‘Lona
na Lua: Oficina de Artes’ vai beneficiar 200 crianças e jovens com
idades entre 6 e 18 anos do município através de aulas gratuitas de
circo, teatro, música, dança, coreografia, figurino, desenho e roteiro. Tudo isso com o patrocínio da
Enel, Governo do Estado do Rio
de Janeiro e Secretaria de Estado
de Cultura e Economia Criativa
do Rio de Janeiro, através da Lei
Estadual de Incentivo à Cultura.
Ao final do ciclo de oficinas de
arte que terá duração de 11 meses, a comunidade poderá assistir,
de forma gratuita, a nove sessões
de um espetáculo artístico apresentado pelos alunos formados
pelo projeto.
Para o diretor geral do projeto, Zeca Novais, a principal missão é desenvolver um trabalho de
abertura de “horizontes” através
da inclusão cultural e social, direcionada a crianças e jovens moradores das comunidades da região.
“Acredito na arte como uma poderosa ferramenta de inclusão

Jogos das Escolas Municipais acontecem no Emphac

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Cerca de 200 alunos de Rio Bonito serão beneﬁciados através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura

social. Um projeto como este é
uma mola propulsora para que
crianças e jovens de nossa região
possam realizar os seus sonhos”,
diz Zeca.
Mãe de Isabela e Vitória,
duas alunas matriculadas no
projeto, Ingrid Gonçalves conta
um pouco sobre essa inclusão social que a iniciativa traz. “O projeto tira a criança das ruas e traz
para dentro da Lona. Na Lona,
o aluno tem a oportunidade de
conhecimento e aprendizado, e
se desenvolve intelectualmente
através do incentivo à leitura”.

Para sua filha Vitória, “O
Lona na Lua é uma família. A
gente canta, dança, interpreta
e é feliz aqui. A Lona é minha
segunda casa”, diz a aluna de 12
anos.
Apoio
De acordo com a secretária
estadual de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, a
Lei de Incentivo à Cultura é um
apoio que o estado viabiliza para
fortalecer o projeto que já existe
na cidade.
“A Secretaria de Cultura e

Economia Criativa está muito feliz de poder viabilizar um
apoio a esse projeto através da
Lei de Incentivo. A Lei de Incentivo chegando a Rio Bonito,
e ficando em Rio Bonito através de um projeto. Nós já tivemos outros projetos itinerantes
acontecendo na cidade, que são
apoiados por esse instrumento, mas agora podemos chegar
para ficar, instituir um trabalho que se será contínuo e que
tenho certeza que continuará
sendo transformador”, enfatiza
Danielle.

Vôlei, vôlei sentado, atletismo, xadrez, handebol e tênis
de mesa foram as modalidades
disputadas nos últimos dias 24,
25 e 29 nos Jogos das Escolas
Municipais (JEM’s) de Rio
Bonito, que andam fazendo sucesso entre os jovens da cidade.
As modalidades estão sendo
disputadas nas dependências
da Escola Municipal Professor
Honesto de Almeida Carvalho
(Emphac), na Mangueirinha, e
acontecerão até o dia 9 de julho.
Para o secretário de Educação da cidade, Adalmir Cardoso, que chegou a participar dos
Jogos Estudantis quando era
apenas um aluno, ver os estu-

dantes participando das atividades nos dias de hoje, é uma
satisfação.
“Está um clima sensacional. Para nós, da Educação, é
um momento muito importante. A gente está muito feliz de
ver cada aluno com brilho no
olhar e o sorriso no rosto de
estar vivendo esse momento”.
Na visão do secretário de
Esporte e Lazer de Rio Bonito, Bernardo Oliveira, os
estudantes estão aprendendo
muito com o esporte. “(O evento) oportuniza essa juventude
a viver essa experiência que o
esporte promove. (Eles aprendem) Regras, disciplina, auto
estima com vitórias, com derrotas, tudo isso somente por
participar desse processo”, enfatizou o secretário.

