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Palavras de Avivamento

Possíveis explicações psicológicas para as Guerras

Cantinho do Poeta
C
Por: Evaldo Peclat
Nascimento

O PUNHADO DO BOLSO
DO PADEIRO
Um antigo padeiro me contou que, quando começou a
aprender o ofício, o fez observando um velho mestre de padaria a quem ele auxiliava, aos 15 anos de idade. Ávido por
dominar a profissão, ele não se furtava em anotar os nomes
e quantidades de ingredientes que o oficial colocava na masseira. Já sabia quanto era de farinha de trigo, fermento, água,
sal, etc. Detinha até mesmo o conhecimento do tempo de
cozimento, a forma de mexer a mistura e como fazer o corte
para a massa “desabrochar”, entre outros detalhes.
Porém, talvez preocupado com o fato de ele estar aprendendo rapidamente e pensando correr o risco de ser substituído no posto, o velho mestre padeiro ao final de cada
junção dos ingredientes, sempre se virava de lado e enfiava
disfarçadamente uma das mãos em um dos bolsos. De onde
parecia retirar um punhado de alguma substância que só ele
conheceria e possuiria para jogar na massa a fim de “completar” a receita.
O aprendiz diz que ficava intrigado com aquele ato, pois,
de acordo com o que já conseguira aprender, não faltava
mais nada para que os pães fossem feitos com perfeição.
Será que era alguma substância secreta ou “porção mágica”
que só os mestres padeiros podiam conhecer e possuir? Algum tipo de “pó de pirlimpimpin” dos iniciados na função?
Ou seria mesmo alguma “levedura” final que não podia deixar de ser acrescentada seguindo aquele ritual, perguntava-se o aprendiz.
Com o tempo e a prática o aprendiz de padeiro descobriu
que aquilo era realmente pura precaução de alguém que não
quer que os segredos de seu ofício e/ou conhecimento sejam conhecidos por iniciantes. O velho padeiro fazia aquilo, naturalmente, para que o neófito ficasse pensando que,
por mais que ele observasse e aprendesse, sempre ficaria
faltando algum detalhe na receita do pão que só ele sabia e
poderia acrescentar.
E fiquei imaginando que assim também é em outros segmentos da vida. A sabedoria popular conta, por exemplo,
que foi o gato quem ensinou todos os pulos da espécie dos
felinos à onça. Mas que, quando esta tentou pegá-lo se utilizando de um dos pulos por ele ensinados, o bichano deu
um salto espetacular se desvencilhando da ameaça da onça.
Quando esta reclamou que ele não tinha ensinado aquele
salto a ela, ele simplesmente respondeu: “se eu tivesse lhe
ensinado inclusive este, você teria me engolido né”.
Assim também é com o mestre cervejeiro que guarda a
sete chaves o segredo da fermentação da levedura de determinado tipo de cerveja; com a “cereja do bolo” do confeiteiro; a fórmula da Coca-Cola, o “matinho” que ornamenta
o prato do chefe de cozinha; e o parafusozinho que só o
técnico de informática sabe onde está para apertar e fazer o
computador voltar a funcionar num segundo, entre outras
coisas.
Alguns sábios, místicos e religiosos em geral – não sei se
felizmente ou infelizmente – também fazem isso. Ensinam
“quase” tudo que sabem sobre determinadas coisas. Mas
sempre guardam para si aqueles segredos que consideram
mais importantes, como os “mistérios incomunicáveis” do
grande mestre Hermes Trismegisto, E como diz Saint Exupery em “O Pequeno Príncipe”, “o essencial é invisível aos
olhos”
Dizem que até a vasta e eclética biblioteca da Santa Sé,
no Vaticano, guarda segredos que só os grandes iniciados
podem conhecer. Mas muitos deles na vida em geral às vezes estão bem à nossa frente, porém, como também dizem
os mestres: “só quem tem realmente olhos de ver e ouvidos
de ouvir que vê e ouve”. E como disse o eminente médico e
cientista francês Papus (Gerard Anaclet Vincent Encausse 1865-1916), “a Verdade pertence àqueles que a buscam”.

Carl G. Jung foi uma das grandes mentes brilhantes do século XX. Médico psiquiatra e psicólogo, nasceu e morreu na Suíça entre os anos 1875
e 1961. Foi o fundador de uma Escola Psicológica
chamada de “Psicologia Analítica”. Jung explica e
explora a importância da psique individual e do
autoconhecimento, sem deixar de abordar o que
chama de ‘inconsciente coletivo’, em busca da totalidade do ser humano.
Tendo refletido e rezado muito pela paz na
Ucrânia, encontrei em um dos seus livros chamado “Aspectos do drama contemporâneo” (1974),
uma possível explicação para este trágico fenômeno que continua ameaçando o bem estar da
humanidade.
Para além de uma explicação puramente econômica e moral, Jung expõe uma teoria convincente a partir da crise psicológica que tem origem
no inconsciente coletivo dos indivíduos, influenciado por grupos e nações. Infelizmente, me parece que a teoria é, todavia, atual.
Precisamos partir do ponto em que estamos
sempre situados na história. Como somos marcados pelas condicionantes de cada tempo, do espaço, de ideias, de pessoas. A conjuntura de cada
época está quase sempre inscrita na relação do
indivíduo com a sociedade!
Historicamente, é sobretudo, em épocas pan-

dêmicas, profundamente marcadas por crises de
ordem física, política, econômica, social e espiritual, que o ser humano volta seus olhos (angustiados ou esperançosos) para o futuro.
O que as guerras nos dizem? O que a atual
guerra na Ucrânia tem a nos ensinar? Há lições
em meio ao caos, as trevas e a morte? O que nos
reserva o futuro?
Para início de conversa, Jung afirma que a vida
psíquica é influenciada por fatores de ordem biológica, social e espiritual. Em uma época como a
nossa, marcada por paixões políticas, polarizações
e ausência de cosmovisão, o processo psíquico do
indivíduo é afetado profundamente. Para Jung,
“fatos contemporâneos precisam de um esclarecimento psicológico”.
Escrevendo após as duas grandes guerras,
nosso autor fala de homens que se tornam deuses, que na verdade, são personificações das nossas forças psíquicas mais trágicas. A culpa coletiva
psicológica é outra realidade presente após as
guerras, caracterizando uma fatalidade trágica,
que atinge a todos, justos e injustos.
Quando os crimes aumentam, diz ele, a indignação predomina e o mal se converte em moda.
No momento em que o mal irrompe no mundo,
ele já eclodiu por toda parte no âmbito psíquico.
Rebanhos hipnotizados, caracterizados por uma

alienação mental, se deixam arrastar por um líder
psicopata! Tal fantasia patológica quase sempre
é a tentativa de exterminar nos outros suas próprias sombras.
O que fazer com esta visão pavorosa é algo
que cada um deve descobrir em si mesmo. A
aceitação consciente da culpa coletiva seria já um
grande passo. Que atitude precisamos ter diante
do mal? Jung crê que as verdades eternas precisam ser geradas novamente em cada época pela
alma humana.
O caos e a desordem do mundo refletem de
modo análogo na mente do indivíduo. É por meio
desses descaminhos que o inconsciente força o
homem a adquirir consciência de si mesmo! Aqui
estamos diante da importância fundamental do
autoconhecimento que torna o indivíduo capaz
de posicionar-se e firmar-se diante das pressões
sociais!
Estamos bem distantes da paz interna. Toda
guerra gera sempre outra guerra. Temos coragem
de fazer sozinhos o que realizamos em grupo?
Será que as condições morais e espirituais do
homem se encontram suficientemente maduras
para gerir o uso de armas? Precisamos das Guerras? Quem as começa? Onde está você e eu nesta
história?
Pense na Paz, Ore pela Paz, trabalhe pela Paz!

FIQUE POR DENTRO

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

LENYSE MELLO
Em entrevista exclusiva ao Blog Jornal
Cultura Viva, no dia 04 de junho, a professora
e artesã Lenyse Mello falou de sua experiência
no artesanato, depois de longos anos dedicados à Educação. Atualmente mais dedicada ao
ramo, encontrou nele uma nova paixão profissional. Com isso, dedica-se mais ao mundo
das artes e, em cada peça, imprime seu jeito
alegre e carinhoso de ser, o que vem conquistando grande público. “Sempre gostei muito
de artesanato, em geral. Sou filha de ‘bordadeira raiz’, disse.

FORMAÇÃO
Segundo Lenyse, sua formação como professora ajuda na ideia e na elaboração das peças, e sempre costuma ligar algumas técnicas
da docência ao artesanato. “Como professora,
enfatizava a criatividade e, como artesã, mais
do que nunca, isso é algo fundamental. Planejamento, metas, público alvo, entre tantos
outros itens usados no magistério também os
uso no meu dia a dia para que o trabalho se
torne ainda mais eficaz”, explicou.

ARTESANATO
Como artesã, ela afirmou que o artesanato proporciona errar e crescer com o erro.
“Em algumas peças é possível substituir o
erro por outras criações. Já em outras, o melhor é descartar e começar do zero. Uma experiência que não tenha dado certo, é o nosso
ponto de partida para buscar novos conheci-

mentos”, frisou.

PEÇA
Seu trabalho tem uma peça em especial.
“O meu carro-chefe são as necessaires personalizadas. As que mais saem, ultimamente,
são os modelos para surpreenderem madrinhas, padrinhos, familiares e amigos, em casamentos e ocasiões especiais”, contou.

CONCORRÊNCIA
Quanto ao quesito concorrência em Rio
Bonito, a professora alegou que o mercado
dos personalizados é bem amplo. “Não vejo
outros profissionais como concorrentes, até
pelo fato de cada um ter seu estilo e priorizar
determinado público. No meu caso, como eu
mesma idealizo, produzo e personalizo as peças, meu diferencial vem da proximidade com
o cliente, suas preferências, estilos e intenções
para que possa transmitir, através de uma
determinada peça, sentimentos desejados de
amor, afeto, gratidão”, enfatizou.

ENCOMENDAS
A artesã recebe encomendas também de
fora de Rio Bonito e faz parcerias com eventos
que divulgam seu trabalho em outras praças.

CONTATO
Conheça o trabalho da Lenyse nas seguintes redes sociais: Instagram @personalyseatelie e Facebook Personalyse Ateliê.

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Lenyse Mello
OCUPAÇÃO: Professora e Artesã.
INDICA O QUÊ? O livro “Quem me roubou de
mim”, do padre Fábio de Melo.
SUA OPINIÃO: Fala do “sequestro da subjetividade” – expressão que se refere à privação que sofremos de nós mesmos, que mina nossa capacidade
de sermos quem somos, de pensarmos por nós mesmos, de exercermos nossa autonomia, de tomarmos
decisões e, enfim, exercermos nossa liberdade de
escolha.

Delson Barroso de Queiroz

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

Artigo: Uma Igreja em cada esquina

A fé move montanhas — uma frase pronta
que é usada para realçar e ratificar o valor da fé.
Fé, segundo o dicionário da língua portuguesa,
significa: convicção, crédito na existência de um
fato, crença nos dogmas e doutrina da religião,
confiança que nos inspira a bondade e o poder
de Deus.
Mas precisamos separar o joio do trigo. O que
estamos vendo nos últimos tempos é o comércio
escandaloso em nome da fé. A implantação de
uma igreja em cada esquina, com um crescimento desordenado da religião evangélica, de olho no
dízimo, em troca de promessas de uma cura de
doença, parar de fumar, arrumar um emprego, de
uma vida melhor etc.
O dízimo é bíblico, segundo Malaquias, cap.
3 vers, 10: “Trazei todos os dízimos à casa do te-

souro, para que haja mantimento na minha
casa”…
Mas o problema é a interpretação e o
abuso cometido por determinadas denominações religiosas que usam o nome de Deus
para obter vantagens e até prejudicando o
trabalho dos bons pastores que professam a
religião de forma séria e honesta, dedicando a
sua vida na divulgação do evangelho ensinado
pelo mestre dos mestres, Nosso Senhor Jesus
Cristo.
A religião é importante para formação do
caráter do ser humano, não temos nenhuma
dúvida disso. Mas, como disse anteriormente, temos que separar o joio do trigo, usando
o nosso discernimento e o livre arbítrio que
Deus nos deu, para não ser conivente com
pessoas que querem enganar o povo e até
nos fazendo crer que estão surgindo os falsos
profetas como diz na bíblia, em Mateus 7.15:
“Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que
vêm até vos vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores”.

Para se abrir uma igreja no nosso país não
se precisa cumprir nenhuma exigência. Não
pagam sequer imposto do que arrecadam.
Devemos nos ater para detalhes importantes: se para ter uma farmácia funcionando
precisa de um farmacêutico responsável, ou
até mesmo um jornal que precisa do jornalista para se responsabilizar perante a justiça,
por que, quando se trata de religião não se
exige nenhuma responsabilidade?
Com a palavra, as autoridades constituídas e os pastores que levam a religião a sério
e acreditam na palavra deixada por um Ser
que nunca cobrou nada para ensinar o bem
e o amor ao próximo, deixando há mais de
dois mil anos ensinamentos que estão sendo
deturpados pela ambição e maldade dos homens gananciosos. Eu tenho um amigo, por
exemplo, que tem como conceito de religião o
seguinte: “religião, prática do enriquecimento
do espírito de uns e do bolso de outros”.
*Delson Barroso de Queiroz é Jornalista e
Radialista, residente em Casimiro de Abreu
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Geral
Felipe Santa Cruz será vice na chapa do
pré-candidato ao governo do RJ, Rodrigo Neves
Lívia Louzada

FOTO: REPRODUÇÃO

folhadaterradigital@gmail.com

Novo cenário na disputa ao governo do estado do Rio de Janeiro. Na última quarta-feira (13), foi
anunciado que o, até então, pré-candidato a governador do Rio
de Janeiro, Felipe Santa Cruz, desistiu e agora passa a ser vice na
chapa com o ex-prefeito de Niterói
nas eleições deste ano. Na manhã
do dia seguinte, o prefeito do Rio,
Eduardo Paes, fez uma coletiva,
transmitida ao vivo pela internet,
e anunciou seu apoio a nova chapa
formada.
A coletiva aconteceu no hotel
Windsor Guanabara, no Centro do
Rio. O presidente nacional do PDT,
Carlos Lupi, também esteve presente no anúncio.
“É com muita alegria que anuncio a indicação do companheiro Felipe Santa Cruz (PSD) como vice de
Rodrigo Neves ao governo do Rio”,
destacou Lupi nas redes sociais.

Na coletiva, o ex-presidente
da OAB/RJ, Felipe Santa Cruz,
disse que Rodrigo Neves está
pronto.
“Ele está pronto. Eu disse
várias vezes em entrevistas que
eu tinha dificuldade em me diferenciar do Rodrigo, que pensa de
forma muito parecida com a gente, tem uma forma de fazer polí-

tica muito parecida, mas tem um
diferencial, que a gente não pode
abrir mão. [...] O Rodrigo está
pronto porque ele tem experiência de gestão, tem caráter, tem
tudo. E a partir de hoje fazemos
parte do mesmo grupo de Rodrigo Neves”, disse Santa Cruz.
O pré-candidato a governador
do Rio, Rodrigo Neves, destacou

No anúncio,
estavam, além
de Rodrigo e
Felipe, o
prefeito do Rio,
Eduardo Paes,
e o presidente
do PDT, Carlos
Lupi

a aliança feita. “Eu estou aqui
bastante emocionado, porque
estamos em um momento histórico porque essa aliança é a que
vai vencer a eleição em outubro
e que tem a capacidade de salvar
o Rio de Janeiro da tragédia que
estamos vivendo”, disse Neves.
O prefeito do Rio, Eduardo
Paes, que até então apoiava a pré-

-candidatura de Santa Cruz, falou
sobre a semelhança de ideias dos
lados que agora seguirão juntos.
“Nós anunciamos, desde o início desse ano, que nós entendíamos
que aqui se podia construir uma
aliança política, pela identidade,
pelas relações, pela visão parecida
que temos do estado, pelos desafios
que ambos os partidos entendiam
enfrentar em conjunto em relação
aos problemas do Rio de Janeiro;
de que uma aliança seria o melhor
caminho para que pudéssemos vencer as eleições”, disse Paes.
Com a movimentação, o cenário político pode ter mudanças, já
que na última pesquisa eleitoral
divulgada, feita pelo DataFolha, o
ex-prefeito de Niterói aparecia na
terceira colocação, com 7%. Atrás
de Cláudio Castro (PL) com 23%,
e Marcelo Freixo (Psol) com 22%
das intenções de voto. Felipe Santa Cruz aparecia no levantamento
com 2% da preferência do eleitorado.

Produção agrícola é beneﬁciada com Prefeitura de Rio Bonito
retoma pavimentação
o Programa Mais Agro Rio Bonito
FOTO: NATHAN MAGALHÃES

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Com recursos dos governos estadual, federal, e também municipal, a
Prefeitura de Rio Bonito está realizando a manutenção das estradas vicinais
com máquinas do Programa + Agro
Rio Bonito, através das Secretarias de
Obras e de Agricultura. Nas últimas
semanas, o trabalho vem sendo feito
também dentro das propriedades dos
agricultores, como por exemplo em Rio
Seco, onde moradores relatam a necessidade que havia e o benefício que a iniciativa trouxe.
O produtor rural Lindomar Costa,
mais conhecido como Mazinho, de 52
anos, que há 13, planta e vende laranja,
conta que com a estrada que foi aberta
do acesso da sua propriedade até o laranjal, o tempo que levava para colher a
produção reduziu em cerca de 2h.
“Para mim, foi muito bom (a melhoria da estrada) para transportar a
laranja. Eu estava precisando, estava
tendo dificuldade de consertar o caminho para o acesso (ao laranjal), agora
tem um caminho melhor. Não tenho
nem palavras. Antes, tirava 150 caixas
de laranjas de 6h até 12h, agora acabo

umas 10h. Eles estão fazendo um trabalho bonito, trabalho de equipe. Estão
ajudando muito a mim e aos vizinhos”,
contou o agricultor.
O prefeito Leandro Peixe disse que
se emocionou quando viu a satisfação
dos agricultores com o trabalho realizado.
“Fui acompanhar o trabalho que estava sendo feito, quando cheguei lá e vi
as pessoas maravilhadas com tudo que
foi realizado, aquilo foi emocionante.
Estamos fazendo para eles. O interior
nunca foi tão assistido como está sendo
na nossa gestão. Agradeço aos secretários Teilor (Cerqueira, de Agricultura),
Janderson (Muniz, de Cultura e Turismo), e Paulinho (Paulo Gustavo Moraes, Obras). Isso mostra a força do grupo, da equipe que temos nessa gestão.
Sou um cara que vivo o momento, faço
porque amo, faço o que gosto. Vamos
continuar trabalhando porque é isso
que viemos fazer, fazer a população de
Rio Bonito voltar a sorrir”.
Manutenção das estradas
Para realizar o trabalho da manutenção e abertura de estradas, a Prefeitura está usando um maquinário de
peso, como patrol, retroescavadeira,

Prefeito Leandro
Peixe e o secretário
de Agricultura,
Teilor Cerqueira
vistoriaram os
trabalhos em
Rio Seco

trator equipado com roçadeira, arado,
grade e pulverizador, e ainda o recurso
da ‘bica corrida’, como é mais conhecida. O material é o conjunto de pedra
britada, pedrisco e pó-de-pedra, sem
graduação definida, obtido diretamente
do britador, sem separação por peneiração.
Segundo o secretário de Agricultura, Rio Bonito possui 350 km de estradas de chão, por isso as máquinas foram
direcionadas para melhorar a vida do
produtor e consequentemente dos moradores da localidade. De acordo com
Teilor, foi bom ver a confiança que os
trabalhadores rurais passaram a depositar no trabalho da Prefeitura após o
início da operação das máquinas.
“A gente percebia no olhar, e até as
vezes na fala de um produtor rural, que
eles tinham uma certa desconfiança de
que isso não iria acontecer na prática.
É muito bacana a gente ver depois do
serviço executado, aquele produtor rural dando crédito e motivado a plantar,
diversificar a produção, porque hoje ele
pode contar com a Secretaria de Agricultura para trabalhar para ajudar ele
no trato da terra, pra ele conseguir aumentar a produção, a renda dele, que é a
produção rural”, avalia Teilor.

nas ruas do Centro
FOTO: RONALD MUNIZ

Operários concluíram o asfaltamento na Rua da Conceição, nesta semana

A Prefeitura de Rio Bonito retomou no último dia 13, as obras de
pavimentação, que fazem parte do
pacote de melhorias da malha viária
municipal, que sofreram com o aparecimento de buracos após o período
das chuvas. As obras foram paralisadas no mês passado por conta da
manutenção da Unidade de Refino
da Petrobras, que atrasou a distribuição do Cimento Asfáltico de Petróleo
(CAP), principal componente usado
pavimentação. As primeiras intervenções começaram pela Avenida
Theonas Martins Gomes e Martinho
de Almeida, no bairro Mangueirinha,
e passaram pela Rua Doutor Mattos
e Avenida 7 de Maio, no Centro, que
ganharam um novo asfalto.
Na segunda semana de julho a secretaria de Obras iniciou a pavimentação na Rua da Conceição, uma das
principais vias da cidade, e segue pela
Rua Lauro da Silva Araújo até o trevo na Rua Pedro Colares, próximo ao
viaduto que dá acesso a BR-101. Esse
trabalho, que vai se estender a outras
vias públicas do Centro, deve ser fina-

lizado ainda este ano. Algumas ruas
próximas estão interditadas ou com
o acesso restrito por conta da obra.
O objetivo é melhorar toda a malha
viária do município que foram danificadas por conta das chuvas.
“Estamos satisfeitos em ver
que a cidade está se desenvolvendo. Sabemos que esse processo não
é fácil, mas a estamos caminhando. Moro numa rua importante e
muito movimentada no Centro da
cidade, e que está ficando muito
bonita. Agradeço a todos os envolvidos nessa obra e vamos seguir
em frente”, afirma a professora Nelimar Dias, moradora da Rua Lauro da Silva Araújo, que dá acesso a
BR-101.
Parceria – Para realizar as
obras, o Departamento de Estrada
de Rodagem (DER) vem fornecendo os materiais e insumos necessários para a execução dos projetos
apresentados pela prefeitura. Cabe
ao município realizar as obras,
conservação, manutenção e demais
ações previstas na parceria.
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CIDADES
Câmara Municipal de Tanguá
PROCESSO: 040/2022

PROCESSO: 042/2022

PROCESSO: 044/2022

HOMOLOGO a Dispensa de Licitação conforme o Artigo
24, Inciso II, da Lei Nº 8.666, de 21 de Junho Nº 1993 c/c
Decreto
Nº 9.412 de 18/06/2018.
FAVORECIDO: PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE
EVENTOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 1.180,00 (Um mil cento e oitenta reais).
OBJETO: Pagamento de Serviços de inscrição das vereadoras Aline de Sá pereira e Marcilea Braga Matos no evento:
Encontro Nacional de Legislativos e Fórum da Mulher Parlamentar.
TANGUÁ-RJ,21/06/2022.
ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

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:
LUANA
DOS
SANTOS
SOUZA
13284812717.
VALOR TOTAL: R$ 7.750,00 (Sete mil setecentos e cinquenta reais).
OBJETO: pagamento de aquisição de materiais de segurança e monitoramento para o prédio da Câmara.

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: ITACERT SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.
ME.

TANGUÁ-RJ,11/07/2022.

VALOR TOTAL: R$ 180,00 (Cento e oitenta reais).
OBJETO: pagamento de serviços de emissão de certificado digital e-CNPJ A1 para a Câmara.
TANGUÁ-RJ,05/07/2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

ALINE DE SÁ PEREIRA
PRESIDENTE

OBITUÁRIO DO MÊS DE JUNHO - 2022 (RIO BONITO)
FUNERÁRIA
CEMITÉRIO
JARDIM DAS ACÁCIAS
(21) 2734-9107
01: Lacy Andrade Reis,
falecida em 31.05.22, ﬁlha
de Silvino Pereira de Andrade e Elizia Pereira de
Andrade, com 84 anos,
deixou 5 ﬁlhos.
02: Jhonatan de Jesus Brust, falecido em
02.06.22, ﬁlho de Roberto Paulo Rodrigues Brust
e Vandeleia Francisca de
Jesus Brust, com 20 anos,
não deixou ﬁlhos.
03: Antonio Viviani, falecido em 02.06.22, ﬁlho
de Olegario Viviani e Brazilia Alves de Mello, com
76 anos, deixou 10 ﬁlhos.
04: Raimundo Nonato Toste, falecido em
03.0622, ﬁlho de Bartolomeu Dias Toste e Maria
Lopes de Azevedo, com
70 anos, deixou 1 ﬁlho.

falecido em 18.06.22, ﬁlho
de Pedro Orlando Eller e
Maria Clementina Thuller
Eller, com 81 anos, deixou
3 ﬁlhos.
09: Francisco Muzzi Pombo, falecido em
19.06.22, ﬁlho de Francisco Fernandes Pombo Filho e Aracy Muzi Pombo,
com 73 anos, não deixou
ﬁlhos.

MEMORIAL VIVA
(21) 2734-1501
ANTONIO VIVIANI: falecido no dia 02. Filho de
Olegario Viviani e Bazilia
Alves de Mello. Com 76
anos. Morador da Bela Vista. Rio Bonito.

Filho de Augustinha Maria da Conceição. Com 82
anos. Morador do Green
Park. Rio Bonito.
ABEL
FERNANDES
TORRES: falecido no dia
08. Filho de Isaias Alves
Torres e Julia Fernandes
da Mota. Com 83 anos.
Morador da Cidade Nova.
Rio Bonito.

10: José Luiz Helayel
Tavares,
falecido
em
22.06.22, ﬁlho de Gilberto
Homero Tavares e Jamille
Helayel Tavares, com 74
anos, deixou 4 ﬁlhos.

ELIAS GOMES DA SILVA: falecido no dia 02. Filho de Maria Generoza da
Silva. Com 81 anos. Morador da Mangueirinha. Rio
Bonito.

MARIA
LUDUGERIA
MARINHO: falecida no dia
08. Filha de Maximino dos
Santos Neves e Margarida
Ludugeria da Silva. Com
96 anos. Moradora da Praça Cruzeiro. Rio Bonito.

11: Djanira Vieira, falecida em 23.06.22, ﬁlha de
Jortides Serra Vieira e Maria da Costa, com 65 anos,
deixou 5 ﬁlhos.

GILDA DE OLIVEIRA
PINTO: falecida no dia 02.
Filha de Alfredo Nunes de
Oliveira e Rosaria Maria
das Neves. Com 98 anos.
Moradora do Centro. Rio
Bonito.

MARIA JOSE MARQUES
E BENEVIDES: falecida no
dia 09. Filha de João Marques Ferreira e Donatilla
de Moura Campos. Com
98 anos. Moradora da
Bela Vista. Rio Bonito.

MARIA FERREIRA DA
SILVA AGUIAR: falecida
no dia 02. Filha de Nilo
Ferreira da Silva e Dolores
Ferreira da Silva. Com 75
anos. Moradora da Praça
Cruzeiro. Rio Bonito.

DEYSE SOARES DIAS
RANGEL: falecida no dia
10. Filha de Pedro Soares
Dias e Maria do Carmo
Soares. Com 64 anos. Moradora do Boqueirão. Rio
Bonito.
ALMIR DOS SANTOS:
falecido no dia 12. Filho
de Antonio dos Santos e
Nazareth de Souza. Com
61 anos. Morador do Centro. Rio Bonito.

12:
Paulo
Machado Rosa, falecido em
24.06.22, ﬁlho de Mario
Mazzei Rosa e Amália Machado Rosa, com 82 anos,
deixou 3 ﬁlhos.

05:
José
Tavares
Guerreiro, falecido em
05.06.22, ﬁlho de João
Ramalho Guerreiro e Thereza Guerreiro, com 74
anos, deixou 3 ﬁlhos.

13: Sid Luz Jordão, falecido em 26.06.22, ﬁlho de
Sinval Jordão e Maria Luz
Jordão, com 58 anos, deixou 1 ﬁlho.

06:
Deyse
Soares
Dias Rangel, falecida em
10.06.22, ﬁlha de Pedro
Soares Dias e Maria do
Carmo Soares, com 64
anos, deixou 2 ﬁlhos.

14: Adair Lopes de
Mattos Filho, falecido em
26.06.22, ﬁlho de Adair
Lopes Mattos e Marly
Mussel de Mattos, com 59
anos, deixou 2 ﬁlhos.

07: Animesio de Souza Moitim, falecido em
17.06.22, ﬁlho de José de
Souza Moitim e Ana Francisca de Souza, com 86
anos, deixou 2 ﬁlhos.

15: João Gonçalves
da Silva, falecido em
27.06.22, ﬁlha de Maria Joana da Conceição, com 80
anos, deixou 8 ﬁlhos.
16: Elsa Francisca da
Silva, falecida em 29.06.22,
ﬁlha de João Francisco da

08: Cidnéria Eller Pinto,

Silva e Maria Venancio da
Silva, com 86 anos, deixou
5 ﬁlhos.

JOSÉ CORREA DOS
SANTOS: falecido no dia
03. Filho de Vivaldo Justino dos Santos e Maria
Francisca Corrêa dos Santos. Com 66 anos. Morador da Vila Cortes. Tanguá.
MARIA VIRGÍNIA SOLANO DUARTE: falecida no
dia 06. Filha de Joaquim
Solano e Jandyra Bastos
Solano. Com 83 anos. Moradora de Barra Nova. Saquarema.
LUCIANO DA CONCEIÇÃO: falecido no dia 07.

FRANCELINA DA CONCEIÇÃO VIANNA: falecida
no dia 13. Filha de Francelina Maria da Conceição.
Com 88 anos. Moradora
do Parque Andrea. Rio Bonito.
JOÃO PAULO SANTOS
SILVA: falecido no dia 15.
Filho de Roberto da Silva
e Maria do Carmo Santos

Silva. Com 23 anos. Morador da Serra do Sambê.
Rio Bonito.
ANIMESIO DE SOUZA
MOITIM: falecido no dia
17. Filho de José de Souza Moitim e Ana Francisca
de Souza. Com 86 anos.
Morador da Pechincha.
Rio de Janeiro.
ELANE RIBEIRO FELIX:
falecida no dia 17. Filha
de Francisco José Ribeiro
e Ana Cardoso Ribeiro.
Com 75 anos. Moradora
da Cidade Nova. Rio Bonito.
FRANCISCO
MUZI
POMBO: falecido no dia
19. Filho de Francisco
Fernandes Pombo Filho e
Aracy Muzi Pombo. Com
73 anos. Morador do Bosque Clube. Rio Bonito.
MELCHIADES ANTUNES DE FIGUEIREDO: falecido no dia 21. Filho de
Anisio Antunes de Figueiredo e Albertina Alves de
Figueiredo. Com 94 anos.
Morador da Prainha. Rio
Bonito.
DJANIRA VIEIRA: falecida no dia 22. Filha de Jortides Serra Vieira e Maria
da Costa. Com 65 anos.
Moradora de Lavras. Rio
Bonito.
JOSÉ LUIZ HELAYEL TAVARES: falecido no dia 22.
Filho de Gilberto Homero
Tavares e Jamille Helayel
Tavares. Com 74 anos.
Morador do Centro. Rio
Bonito.
ELVIRA GUIMARÃES TINOCO: falecida no dia 24.
Filha de Alberico Augusto

da Silva Guimarães e Elvira Xavier Ferreira. Com 86
anos. Moradora de Nova
Cidade. Itaboraí.
CELESTINA QUINTANILHA RAMOS: falecida no dia
25. Filha de Reginaldo de
Oliveira Quintanilha e Clodomira de Lima Quintanilha. Com 90 anos. Moradora
do Boqueirão. Rio Bonito.
ANTÔNIO
MARCOS
QUINTANILHA FELISMINDO: falecido no dia 26.
Filho de Mauri Rodrigues
Barreto Felismindo e Rosane Alves Quintanilha
Felismindo. Com 22 anos.
Morador do Boqueirão.
Rio Bonito.
CELIA REGINA ALVES
PEREIRA: falecida no dia
26. Filha de Ademario
José da Rosa e Carmelita Alves Pereira. Com 63
anos. Moradora da Mangueirinha. Rio Bonito.
VANESSA DA COSTA
VALÉRIO: falecida no dia
26.
Filha de Arildo Barreto
Valério e Michele Mota da
Costa. Com 22 anos. Moradora do Parque Andrea.
Rio Bonito.
ALEXANDRE GOULART
DE OLIVEIRA: falecido no
dia 27. Filho de Arlindo
Henrique de Oliveira e Izis
Ferreira Goulart. Com 40
anos. Morador da Praça
Cruzeiro. Rio Bonito.
PATRÍCIA DE ARAUJO
ALMEIDA CUNHA: falecida no dia 28. Filha de Evilasio Liborio de Almeida e
Oleida Araujo de Almeida.
Com 51 anos. Moradora
do Centro. Rio Bonito.

Tiers Rangel
(21) 97252- 5092
Lívia Louzada
(21) 97252- 5092
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Acima os estudantes que foram destaque, Matheus e Camila. Ao centro, o prefeito Leandro Peixe, e os
secretários de Educação (esquerda) e de Esporte (direita). No destaque à direita, o aluno homenageado Emanuel

Cerimônia de encerramento do JEM’s de RB
premia destaques e homenageia aluno
Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Depois de algumas semanas, os
Jogos Estudantis das Escolas Municipais (JEM’s) de Rio Bonito chegaram ao fim. Na noite do último dia
13, o prefeito Leandro Peixe, e os secretários de Esporte e Lazer e Educação, Bernardo Oliveira e Adalmir
Cardoso, respectivamente, anunciaram os destaques da competição, os
alunos Camila da Silva Machado,
da Escola Municipal Maria Thereza Cheab de Carvalho, e Matheus
Neves, do Colégio Municipal Dr.
Astério Alves de Mendonça, pela
postura, comprometimento e exemplo. Na oportunidade, foi anunciado
que haverá uma próxima edição dos

jogos com a participação dos alunos
das escolas particulares e estaduais.
A cerimônia reuniu mais de 400
alunos na Escola Municipal Professor Honesto de Almeida Carvalho
(Emphac), na Mangueirinha, e foram entregues 354 medalhas e 34
troféus para os representantes das
12 escolas municipais participantes.
Na solenidade, o aluno Emanuel
Miranda Molica (foto acima, à direita), de 13 anos, da Escola Municipal
Governador Roberto Silveira, campeão nas modalidades de goalball
e vôlei sentado, foi homenageado e
premiado com uma ida ao Estádio
do Maracanã para assistir a uma
partida do seu time do coração, o
Flamengo.
Presente na cerimônia, o ex-

-secretário estadual de Esporte, Gutemberg Fonseca, prometeu que o
menino tiraria uma foto com o craque do rubro-negro, Gabigol. “No
dia 30 eu vou estar com você e com
o prefeito, e nós vamos lá no gramado tirar uma foto com o Gabigol”,
disse Gutemberg. Ao ouvir a promessa, Emanuel deu pulos e gritos
de alegria.
O secretário de Esporte e Lazer, falou sobre a expectativa que
tem com o resultado dos jogos para
a vida dos alunos. “Eu cresci junto
com os JEMs dentro da minha casa
com meus pais, que são professores da rede pública. Ver a grandeza que é esse programa esportivo e
educacional na vida dos alunos, me
traz muitas boas lembranças. As-

Feira Agro de Rio Bonito
comemora um ano
FOTO: DIVULGAÇÃO

sim como o esporte mudou a minha
vida, eu acredito que essas crianças
sairão dos jogos transformadas e
impulsionadas a sonhar”, enfatizou
Bernardo Oliveira.
Já o secretário de Educação,
Adalmir Cardoso, ressaltou os valores que os jogos trazem para o desenvolvimento dos alunos. “A rotina
que os jogos trazem é muito valiosa
para o desenvolvimento escolar e social dos nossos alunos. Nós acreditamos em uma Educação que agrega
valores e transforma a perspectiva
de vida dos alunos, como também,
transforma a realidade da comunidade escolar”, ressaltou o secretário.
Novidade
No encerramento, foram anun-

ciadas duas novidades, a construção
da quadra da Escola Municipal Castro Alves, em Catimbau Pequeno,
e os próximos Jogos Estudantis de
Rio Bonito, que terão participação
das escolas municipais, particulares
e estaduais.
Para o prefeito Leandro Peixe, os jogos resgataram o espírito competitivo dos alunos. “Muito bom ver o orgulho no olhar
dos meninos e meninas por ter
representado suas escolas. Fizemos um trabalho que resgatou o
espírito competitivo e a vontade
de buscar sempre ser o melhor.
Acho que a competição incentiva a pessoa a querer se aperfeiçoar, a respeitar as regras, e
assim são formados os cidadãos

1ª Feira Literária de
Rio Bonito reúne
alunos e educadores
das escolas municipais
FOTO: SEDUC/RB

Feira Agro acontece toda quarta-feira a partir das 7h na Praça Fonseca Portela, no Centro da cidade

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

A grande aniversariante do último
dia 6, foi a Feira Agro de Rio Bonito,
data em que completou 1 ano. E para
comemorar essa iniciativa que foi construída com parcerias, a comemoração
aconteceu com os produtores rurais da
cidade e autoridades, como o secretário
estadual de Agricultura, Alex Grillo, e
o ex-secretário da pasta, Marcelo Queiroz.
A Feira Agro tem o apoio do governo do estado, através da Emater-Rio, que fornece assistência técnica aos
produtores, e também do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, que disponibiliza as barracas que são usadas na
feira. Ela acontece toda quarta-feira a
partir das 7h na Praça Fonseca Portela,
no Centro de Rio Bonito.
Idealizada pelo prefeito Leandro
Peixe, o secretário de Agricultura de
Rio Bonito, Teilor Cerqueira, conta que
a feira começou com seis pessoas e hoje
tem aproximadamente 60.
“No início foi uma questão de credibilidade. Começamos a fazer visitas e a
aproximação com o produtor rural. De
início, identificamos a necessidade do
produtor expor seu produto e ter visi-

bilidade. Nosso prefeito nos recomendou que criássemos um espaço para o
produtor em uma área privilegiada da
cidade, de forma que o produtor que
está lá no interior, aparecesse, que fosse
uma vitrine para ele, que tanto faz pelo
município, produzindo de domingo a
domingo, e colocando o produto na
nossa mesa. Identificamos essa necessidade deles de venderem e da população
de ter o acesso”, contou Teilor.
Para o prefeito Leandro Peixe, um
dos exemplos do sucesso da feira, é a
visita que a cidade vem recebendo de
pessoas de várias cidades.
“Hoje estamos comemorando um
ano de sucesso. Pessoas de todo canto
do estado do Rio vem aqui na cidade e
adquirem seu produto direto do agricultor para as mesas, o que tem tornado nossa cidade referência em feira do
agronegócio”, disse o prefeito.
Também presente na comemoração, o secretário estadual de Agricultura, Alex Grillo, falou com a reportagem da Folha sobre a importância que
a agricultura teve durante a pandemia.
“A agricultura foi um dos pilares que
ajudou, de certa forma, a sustentação do
país, e de uma forma geral do mundo.
Existia uma expectativa muito grande
da falta de alimento, e o produtor rural

deu uma demonstração de trabalho, segurando, não deixando faltar alimento
na mesa dos cariocas e de todos os brasileiros”, analisou.
O vice-prefeito, Meco Contador,
também destacou a parte econômica do
trabalho rural. “Acredito muito na economia da agricultura da nossa cidade, é
um fator importante para o desenvolvimento e para a criação de renda para o
interior. Acredito que quanto mais você
incentiva esse tipo de atividade, você
mantém o homem no campo e oferece
um pouco mais de renda para ele continuar seu trabalho na área rural”.
Uma das produtoras rurais que expõe na Feira Agro, é a aposentada Célia
Godoi, que há 10 anos mora em Rio Bonito e produz laranja, coco, tangerina e
aipim.
“Hoje é a 4ª ou 5ª vez que participo, com muita alegria. Recebi essa
oportunidade através do secretário de
agricultura. Considero que o ponto
mais importante de tudo é você não ter
o atravessador, você vem para a feira, e
passa seu produto por um preço justo,
dando oportunidade ao morador de adquirir um produto de qualidade a um
preço muito bom”, concluiu a aposentada.

Feira aconteceu dentro e fora do Motorista Futebol Clube, no Centro

Com o objetivo de incentivar a
leitura em crianças, jovens e adultos,
a Secretaria de Educação de Rio Bonito promoveu, no dia 2 de julho, a
1ª Feira Literária da cidade para alunos das escolas municipais. O evento
aconteceu no Motorista Futebol Clube, no centro da cidade, mas outras
atividades artísticas também foram
promovidas em frente ao clube.
Oficinas, stands de editoras, ônibus e fusca literários, além de espetáculos teatrais ficaram à disposição dos
alunos e profissionais de educação. A
Cia Ciclimáticos apresentou a peça
“Antes que o Galo Cante”, e o cantor
de Rio Bonito, Andrezinho Shock, fez
uma roda interativa com os alunos do
6º ao 9º Ano, onde conversaram sobre
temas atuais do universo adolescente.
A Cia Mimos Brasil apresentou
três espetáculos, a peça “Passarinhando”, um musical cantado que propõe brincadeiras, músicas, histórias,
mímica e poesias sobre pássaros. Já
a peça “Histórias para Boi Dormir”
contou a história de um simpático
boi que não deixa sua amiga dormir
com seus insistentes mugidos. A última apresentação da companhia foi

a peça “Pérolas Negras”, que trouxe
o enredo das manifestações culturais
do continente africano em forma de
música.
O secretário de Educação, Adalmir Cardoso falou sobre o sonho de
realizar a feira em Rio Bonito. “Consegui realizar a Feira Literária em
nossa cidade é muito mais do que um
sonho. É oportunizar a vivência de
um evento que proporcione literatura, arte e cultura a muitos de nossos
alunos da Rede Pública Municipal,
onde muitos deles nunca foram ao
cinema, teatro ou até mesmo na Pracinha do Green Valley, quem dirá em
uma feira literária ou Bienal do Livro.
Nossa expectativa para 2023 é envolver todas as escolas de Rio Bonito em
mais um grande evento literário”, enfatizou Adalmir.
Já o prefeito Leandro Peixe, falou
sobre o plano do governo para a Educação. “A Feira Literária de Rio Bonito é mais um objetivo alcançado do
nosso plano de governo para a Educação da nossa cidade. Tiramos do
papel e executamos um evento histórico para os nossos alunos da rede
pública”, disse o prefeito.
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POLÍCIA
Polícia Civil de Tanguá troca tiros com
traﬁcantes e apreende quase 400
pinos de cocaína e papelotes de crack
Policiais da 70ª Delegacia de
Polícia de Tanguá deram prejuízo
para o tráfico da cidade. Na noite
do último dia 7, eles apreenderam,
após troca de tiros com bandidos,
390 pinos de cocaína e 380 papelotes de crack no bairro Ampliação.
A apreensão aconteceu após um
trabalho de investigação dos policiais, comandados pela delegada
Juliana Montes, que chegaram até
a Rua 24 e flagraram os bandidos
vendendo drogas. Ao avistarem os
policiais, os traficantes efetuaram
disparos, que foram revidados. Os
bandidos conseguiram fugir.

FOTO: POLÍCIA CIVIL / TANGUÁ

Homem com mandado de prisão
é capturado na RJ-124
Os policiais do Batalhão de Polícia RoFOTO: BPRV /RB
doviária (BPRv), posto de Boa Esperança,
em Rio Bonito, prenderam na manhã do
último dia 4, um homem de 20 anos, com
mandado de prisão expedido. Ele possui
oito anotações criminais por roubo.
Em patrulhamento na frente do posto,
na RJ 124, os policiais desconfiaram de
um veículo com dois homens. Deram ordem de parada e em seguida perceberam
que estavam nervosos com a abordagem.
Na revista pessoal, com um dos ocupantes,
foram encontradas duas buchas de maconha. O homem teria dito que eram para
uso pessoal.
Apesar de nada ter sido encontrado na
busca no veículo, e também com o outro de prisão em aberto por roubo.
Ambos foram encaminhados para a 119ª
ocupante, ao averiguar no sistema seus daDelegacia
de Polícia de Rio Bonito.
dos, os policiais encontraram um mandado

FOTO: BPRV /RB
FOTO: BPRV /RB

BPRv de Rio Bonito
prende homem armado e
outro foragido da prisão
FOTO: BPRV /RB

Preso homem que tentava levar
quase dois mil pinos de cocaína
para comunidade de Araruama
Na madrugada do último
dia 7, o tráfico de drogas teve
mais um prejuízo. Os agentes
do posto de Boa Esperança, em
Rio Bonito, do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), prenderam um homem acusado de
transportar 1.920 pinos de cocaína e 960 barras de maconha
de uma comunidade na Penha
(RJ), para outra comunidade
em Araruama, na Região dos
Lagos.
Os policiais estavam em patrulhamento quando tiveram a
atenção voltada para um car-

ro de aplicativo que trafegava
pela RJ 124. Deram ordem de
parada, fizeram busca no carro,
revistaram o motorista e quando fizeram o mesmo no passageiro, encontraram, em uma
mochila que estava com ele, a
vasta quantidade de drogas.
Segundo os policiais, o homem teria dito que pelo transporte, receberia R$ 600,00.
Ele foi encaminhado para a
119ª Delegacia de Polícia de
Rio Bonito, onde o acusado em
flagrante por tráfico de drogas.

PM de Silva Jardim prende casal
com cerca de 800 sacolés de crack
FOTO: POLÍCIA MILITAR / SJ

Um casal de 21 e 26 anos foi
preso por tráfico de drogas no último dia 4, em uma ação da Polícia
Militar, no Centro de Silva Jardim.
Os nomes dos dois não foram divulgados. Segundo a corporação,
na casa em que os suspeitos estavam foram encontrados cerca de
810 sacolés de crack.
De acordo com a PM, os agentes estavam em patrulhamento
quando perceberam que um suspeito correu para uma casa ao
avistar a viatura. Os PMs foram
ao imóvel, localizado na Rua Silva Jardim e, durante uma revista,

encontraram a droga, que estava
escondida em um guarda-roupa.
As quatro pessoas que estavam na
casa foram levadas com o material
apreendido para a 120ª Delegacia
Policial, onde o caso foi registrado.
A PM informou que apenas
duas pessoas permaneceram presas: uma jovem de 21 anos, e o namorado dela, de 26, que é natural
do bairro Engenho da Rainha, na
Zona Norte do Rio. Já as outras
duas pessoas prestaram depoimento na delegacia como testemunhas, e foram liberadas em
seguida.

O posto do BPRv de Boa Esperança, em
Rio Bonito, prendeu dois homens no último dia 7, um foragido do sistema prisional, e o outro armado. A prisão aconteceu
ás margens da RJ 124 e ambos estariam
seguindo com destino a Araruama, onde
roubariam as pessoas e obrigariam as vítimas a passarem o cartão de crédito, como
se estivessem efetuando uma compra, na
máquina que estava com eles. Eles teriam
confessado a ação.
Um deles portava um revólver Taurus
calibre 32 com numeração raspada e com
seis munições intactas.
Os acusados foram encaminhados para
119ª Delegacia de Polícia de Rio Bonito,
onde o caso foi registrado.

Carro roubado na região da 74ª
DP de Alcântara é recuperado
pelo BPRv na Via Lagos
Agentes do posto de Boa Esperança, em Rio Bonito, do
Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), conseguiram recuperar um carro que acabava de ser roubado na noite do
último dia 9, na região da 74ª Delegacia de Polícia de Alcântara.
O Renault Sandeiro preto estava sendo conduzido por
um homem que fugiu dos policiais assim que avistou a blitz
na RJ 124. Os agentes ainda perseguiram o acusado, mas
ele fugiu a pé abandonando o veículo.
A recuperação do veículo foi tão rápida que após o homem fugir e os policiais colocarem a placa do carro no sistema, o veículo ainda não constava como roubado.

Acusado de tráﬁco de drogas é preso no Rato
Molhado com mais de 350 buchas de maconha
No último dia 9, policiais da
3ª Cia da Polícia Militar de Rio
Bonito prenderam um homem de
Duque de Caxias, acusado de tráfico de drogas na comunidade do
Rato Molhado, em Rio Bonito. Na

casa em que ele morava, os policiais apreenderam 384 buchas de
maconha e 44 pinos de cocaína.
Segundo os policiais, o acusado teria confessado a prática
de tráfico de drogas e levado os

Detran e Guarda fazem
blitz no Centro de RB

agentes até sua casa, indicando o
local onde estava escondida uma
mochila com as drogas
O caso foi registrado na 118ª
Delegacia de Polícia de Araruama.

FOTO: GUARDA MUNICIPAL / RB

A Guarda Civil Municipal de Rio Bonito e o Detran fizeram na última quinta-feira (13), uma blitz
no Centro da cidade para coibir, além de outras irregularidades, as motos barulhentas que circulam
pelo município. Foram feitas 67 abordagens, 24
encaminhamentos ao posto de vistoria, nenhuma
apreensão de moto, e 6 infrações de cano de descarga.
A Guarda pede para que os moradores não com- mas a divulgação das ações dificulta o trabalho.
No próximo dia 29, a cidade receberá mais uma
partilhem a localização das blitzs que estiverem
vez
a presença do programa Detran Itinerante, para
acontecendo. Segundo a instituição, a fiscalização
às motos barulhentas é um anseio da população, regularização de veículos e carteiras de habilitação.
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Secretaria de Saúde de Maricá realiza primeira
cirurgia no Hospital Dr. Ernesto Che Guevara
A Prefeitura de Maricá, por meio da
Secretaria de Saúde, realizou no último
dia 7 a cirurgia teste no Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em
São José do Imbassaí. Durante a operação inicial, foi retirada uma hérnia
(protuberância) de um paciente com
quadro considerado de baixa complexidade e menor risco, uma maneira de
analisar o andamento de todo procedimento – que se torna referência para os
próximos que serão feitos no local. Dez
profissionais participaram da cirurgia,
entre médicos cirurgiões, anestesistas,
além de instrumentadores cirúrgicos e
enfermeiros.
O centro cirúrgico conta com quatro salas e capacidade de 600 a 700
procedimentos por mês em seu pleno
funcionamento, com marcação por
meio da Central de Regulação do município, reduzindo a fila de espera dos
moradores da cidade. O início das atividades no espaço marca um momento
de transição do Hospital Dr. Ernesto
Che Guevara, que foi dedicado ao enfrentamento à Covid-19 em Maricá e
se torna, progressivamente, referência
em cirurgias gerais na região. Inicialmente, o foco será nos procedimentos
ortopédicos e gerais. Depois, serão
ampliados para outras especialidades
e serviços, podendo atender, inclusive,
casos de alta complexidade.

FOTO: YAGO MONTEIRO

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, visitou o hospital no dia da cirurgia teste e reforçou o simbolismo da
data, além do sucesso do procedimento,
realizado com a utilização de tecnologia
de ponta e a presença de profissionais de
excelência.
“A cirurgia teste no Hospital Dr. Ernesto Che Guevara foi um sucesso. Esse
evento simboliza o primeiro passo para
a abertura das agendas e o cumprimento das metas relacionadas às cirurgias,
diminuindo a fila de espera que existe
na regulação. Iniciaremos pelas maiores demandas, cumprindo um número
grande de cirurgias mensais e, se necessário, iremos promover mutirões até

que tenhamos zerado a fila, conseguindo, assim, atender às outras necessidades que possam surgir”, afirmou.
Glauco Pontes, diretor técnico do
hospital, ressaltou o impacto do primeiro procedimento no local: uma conquista para a saúde do município. “É
um marco e um sonho realizado acompanhar a primeira cirurgia do hospital,
algo tão esperado por toda a população.
Esse momento é uma vitória e conquista de todos os maricaenses, o que
representa o começo dessa nova etapa
do Che, que só tem a avançar daqui em
diante”, acrescentou.
Primeira paciente do centro cirúrgico enfatiza a importância do procedi-

Cirurgia
realizada foi
de retirada
de hérnia.
Caso do
paciente foi
considerado
de baixa
complexidade

mento
Moradora de Inoã, Ana Carolina
Rodrigues, de 24 anos, foi a primeira
paciente do centro cirúrgico do hospital. Durante o acolhimento, ela destacou que a cirurgia é fundamental para
retomar as suas atividades do dia a dia,
como sair com a filha e fazer exercícios
físicos, impossíveis por causa da hérnia,
devido às dores frequentes.
“Estou muito feliz de ser a primeira
operada no Che. Esse momento promove uma grande mudança na minha
vida, já que tenho uma hérnia e descobri esse problema após alguns meses
do nascimento da minha bebê. A hérnia
me atrapalha bastante, impedindo que

eu faça qualquer esforço físico, algo que
afeta diretamente na rotina com a família.
Agora, a expectativa é retomar todas as
atividades, como caminhar e passear pela
cidade com a minha filha. Já planejei o primeiro, que será na Orla de Itaipuaçu. Uma
maravilha!”, disse Ana Carolina.
Tecnologia e especialização integradas
para qualificar o suporte aos moradores
O centro cirúrgico do hospital conta
com salas adaptadas para especialidades
diferenciadas; procedimentos não invasivos realizados por auxílio de câmera (vídeolabarosocopia); e um aparelho que permite a visualização dinâmica e em tempo
real de todas as estruturas internas (Arco
em C), reduzindo o tamanho de cortes e
permitindo movimentos mais precisos ao
cirurgião em cirurgias renais, vasculares,
ortopédicas e outras específicas. Os pacientes terão à disposição 34 leitos cirúrgicos
de enfermaria dedicados ao pré e no pós-operatório, além de dez leitos do Centro
de Terapia Intensiva (CTI) de retaguarda.
Os primeiros atendimentos ambulatoriais, voltados ao encaminhamento da população ao novo centro cirúrgico, começaram no dia 1º de julho. Todos os pacientes
regulados para cirurgia no hospital passam por avaliação médica e exames preparatórios que verificam, de forma mais
precisa, as suas necessidades. Atualmente,
cerca de 15 pessoas são avaliadas todos os
dias.
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35ª Subseção da OAB promove
cursos e palestras gratuitas
Lívia Louzada

FOTO: OAB / RIO BONITO
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O Mês do Advogado, comemorado em agosto, terá muitas atividades
de aperfeiçoamento e reciclagem para
os profissionais, e tudo gratuito promovido pela 35ª Subseção da OAB de
Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim.
Mas ainda em julho, no dia 27, haverá um curso de ‘Escola de Gestão’,
com temas bem atuais, como a adequação da Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD). Além das
palestras e cursos, no dia 20 de agosto haverá a ‘Feijoada da Advocacia’,
uma confraternização com música
ao vivo no espaço de festas Zaniboni
Hall, na Praça Cruzeiro.
Cursos
Com a intenção de que os advogados membros possam se atualizar
e assim exercer melhor suas funções
em defesa dos direitos dos seus clientes, a 35ª Subseção vai promover
gratuitamente, no dia 27 de julho, às
18h, o curso de ‘Escola de Gestão’,
que abordará a preparação tecnológica dos escritórios e adequação
LGPD, Visual Law, financeiro e planejamento estratégico.
Já em agosto, haverá palestras
com três desembargadores, sempre
às 18h na sede da instituição. No dia
15/08, o desembargador Carlos José
Martins Gomes falará sobre o tema
‘Justiça e Advocacia’. No dia seguinte, 16 de agosto, o tema será ‘Punitivismo e Estado Democrático de

Governador anuncia
mais segurança em
hospitais do Rio após
caso de estupro
FOTO: REPRODUÇÃO

Em setembro, a sede promoverá uma palestra sobre Direito de Família

Direito’, com o desembargador Cairo
Ítalo. E na sequência, no dia 17/08,
o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello ministrará uma palestra sobre ‘Direito Privado e Direito
Fundamentais’.
A presidente Karen Figueiredo,
revela que em setembro, também
deve acontecer uma palestra com
tema que sempre atrai um público
grande, o Direito de Família. “São palestras importantes, que nós teremos,
que vale a participação. Em setembro,
teremos também uma palestra sobre
Direito de Família, à princípio com
o doutor Leonardo de Castro Mira”,
conta a presidente.
Confraternização
A ‘Feijoada da Advocacia’ será de
11h às 17h para toda a família, no espaço de festas Zaniboni Hall. O primeiro lote já está sendo vendido por
R$ 80,00 até o dia 29 de julho. Já o
segundo, pode ser comprado até o dia

19 de agosto por R$ 100,00. Crianças
de até 12 anos não pagam, e de 13 aos
17 anos pagam meia entrada.
Para comprar a entrada, basta ligar para a sede da Subseção através
do telefone (21) 2734-2525, ou enviar
uma mensagem para o WhatsApp
do órgão (21) 9 9756 5185, ou ainda
adquirir na própria sede, que fica na
Av. Sete de Maio, nº 50, Sala 301, Ed.
Henry Ford, no Centro de Rio Bonito.
Para a presidente da Subseção,
essa será uma ótima oportunidade de
encontrar amigos de profissão.
“Estou com uma expectativa muito positiva para o nosso almoço com
os colegas e as colegas, em nossa primeira feijoada. Embora ainda com o
Covid em nosso meio, acredito que
por conta do avanço da vacinação, poderei rever mais amigos e amigas, que
acredito estarem se sentindo mais seguros a estarem participando da nossa confraternização”, disse Karen.

Médico anestesista foi preso em ﬂagrante após equipe de saúde ﬁlmar o crime

Após caso de anestesista acusado
de estuprar, pelo menos, uma mulher durante o parto no Hospital da
Mulher Heloneida Studart, em São
João de Meriti, o governador do Rio
de Janeiro, Cláudio Castro anunciou,
no último dia 14, a criação de medidas para aumentar a segurança nos
hospitais.
Castro enfatizou que a solução
não pode ser simplificada colocando
apenas câmeras em centros cirúrgicos, algo que, segundo ele, deve ser
avaliado por órgãos médicos. “Não
adianta, porque aconteceu isso,
(dizer): ‘Nós vamos encher de câmera em tudo quanto é canto’. Não
é assim que funciona. Mas já está
sendo estudado pela Secretaria de
Saúde uma forma de protocolo, de
capacitar melhor esses profissio-

nais”, afirmou.
Já sobre o médico acusado de
estupro, o governador o definiu
não como um profissional, mas
como um “monstro”, “uma “monstruosidade”. Castro enfatizou que
o caso foi uma “situação extraordinária”.
O crime
Giovanni Quintella Bezerra é
investigado por mais seis possíveis
estupros. A prisão em flagrante
aconteceu depois que funcionários
do hospital gravaram o crime, na
madrugada do último dia 11.
A Polícia Civil está analisando
o material biológico do médico coletado em gazes jogadas no lixo e
resgatadas pela equipe de saúde.
Também foram apreendidos os sedativos usados pelo anestesista.
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CULTURA E ESPORTE
Festa julina ʻArraiá na Terra da
Laranjaʼ agita o público em Tanguá
Nos dias 7, 8 e 9 de julho, Tanguá festejou a cultura nordestina com diversas
atrações no Arraiá na Terra
da Laranja. Teve o Lona na
Lua, o cantor João Gabriel,
as cantoras Carmen Mello e
Mariana Aydar, Quadrilha Junina Paz e Amor, Orquestra
Sinfônica Juvenil de Tanguá,
orquestra Chiquinha Gonzaga, e muito mais. A realização
foi da Prefeitura, através da
secretaria de Cultura e Turismo, em parceria Instituto
Brasileiro de Música e Educação (IBME). Além dos shows,
o público também contou com
comidas típicas de uma boa
festa junina.
O evento foi aberto com a
apresentação musical da Orquestra Sinfônica Juvenil de
Tanguá, formada por 77 alunos das escolas municipais,
com a participação especial
da cantora Mariana Aydar,
acompanhada pela Orquestra
Sinfônica Juvenil Chiquinha
Gonzaga – formada exclusivamente por meninas, alunas
da rede pública de ensino da
cidade do Rio de Janeiro; do
Coro Juvenil de Tanguá, e dos
alunos dos polos de música do
IBME no município.

FOTO: SECOM /PMT

Raphael Broetto é
campeão estadual
de ﬁsiculturismo
no Mr Rio 2022
FOTO: REDE SOCIAL

Campeão ﬁcou em 2º lugar na competição em 2020

Lívia Louzada

Apresentação do cantor
João Gabriel e de quadrilhas
colocaram os tanguaenses para
dançar

“Apenas resgatar as tradições, para nós, não é suficiente! Queremos implementar a
cada dia mais ações, nas mais
diversas vertentes da governança, no sentido de que
possamos inovar, de recriar
o ambiente convivencial de
cada munícipe ou morador,
apresentando políticas que
possam abranger todos os
gostos e sentimentos. Tenho
certeza de que o ‘Arraiá na
Terra da Laranja’ será um
sucesso, bem como outras

folhadaterradigital@gmail.com

festas que virão no decorrer
do calendário cultural e turístico da nossa cidade para
engrandecer, ainda mais, o
orgulho de ser tanguaense”, disse o prefeito Rodrigo
Medeiros no primeiro dia de
evento.
O secretário de Cultura e
Turismo do município, Reginaldo Garcia, destacou a importância dessas ações.
“Acredito que a cultura
é essencial na melhoria da
qualidade de vida das pesso-

as. Me sinto lisonjeado pela
confiança recebida da parte
do prefeito por ter me permitido tratar de um assunto tão
importante para a população.
Além da Cultura, temos já
elaborado um plano de ações
na área do Turismo, que logo
vai levar a Capital Estadual
da Laranja aos ‘top trends’
no que se refere ao estado do
Rio de Janeiro e quem sabe,
do nosso país. Muitas surpresas virão. Estamos trabalhando para isso!”, destacou.

O empresário e atleta de
fisiculturismo de Rio Bonito, Raphael Broetto, venceu o
campeonato estadual do esporte, o Mr. Rio, que aconteceu no
último final de semana no Rio
de Janeiro.
Em suas redes sociais, os
seguidores do atleta puderam
acompanhar as etapas até Raphael conquistar a competição.
Já com o troféu na mão e
a medalha no pescoço, Raphael
fez um vídeo e disse: “Aqui está
o resultado do trabalho!”.
Na manhã do último dia
11, o empresário falou com
seus seguidores um pouco so-

bre seus resultados na competição.
“Em 2020 fui Top 2. 2021
não competi no Mr. Rio. 2022
eu tinha que buscar esse troféu, estava faltando. Na primeira vez que competi o Mr. Rio
fui top 6, e aí eu não desisti não,
continuei trabalhando, correndo atrás, e o resultado está
aqui, Top 1. Foram 5 anos para
ganhar o troféu de Top 1”.
Ele ainda estimulou quem
quer alcançar o mesmo resultado a continuar trabalhando
para conquistar o objetivo.
“Não desista, as vezes no começo é complicado, e isso é
para tudo na vida, mas não desista, uma hora a glória vem”,
finalizou.

