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COLUNISTAS

Assim como os nossos irmãos evangéli-
cos celebram o dia do pastor em 12 de Ju-
nho, os católicos no Ocidente celebram o 
dia do padre no próximo dia 4 de Agosto. 

Graças a colonização européia do Brasil, 
e até mesmo ao inconsciente coletivo brasi-
liero, a fi gura do padre nos foi sempre fami-
liar. Quem de nós não possui uma história 
com um sacerdote? Não existe um histórico 
familiar onde a ação sacerdotal não esteja 
presente. Do casamento ao batizado, uma 
fi gura sacerdotal aparecerá em nossa men-
te...

Quem é o padre?
O padre é um homem que vive para 

Deus e para os outros!
O padre tem um coração apaixonado 

pelas coisas espirituais, ele cuida do mundo 
interior da pessoas, é uma espécie de perito 
do mundo das almas, alguém que conhece 
o mundo invisivel, o dom sobrenatural. 

O padre é um homem escolhido para 

apontar o caminho do Céu!
Nascido como qualquer pessoa, o padre 

teve um lar, uma mãe e um pai. Viveu com e 
como todas as outras crianças da sua idade, 
Foi estudante, fez bagunças, e um dia sentiu 
um chamado tão forte que deixou planos 
pessoais e profi ssionais para seguir mais 
perto Jesus de Nazaré...

Bons padres marcaram histórias de pes-
soas e cidades. Rio Bonito se esquecerá de 
Mons.Gens? Quem foi Padre Manuel para 
Maricá e quem é Padre Jorge para Saqua-
rema? Somos gratos a tantos bons pastores 
que viveram e aidna vivem entre nós!

Com os tempos mudados, a fi gura do 
padre sofre também mutações. Hoje, temos 
padres mais jovens, e muitas vezes mais 
vulneráveis também. Do padre de hoje é 
exigido uma perfeição inalcansável. Padres, 
nestes momentos da história são cobrados 
excessivamente e abandonados eclesialmen-
te. Existe hoje uma solidão institucional! Os 

padres estão cada vez mais conectados pe-
las redes; mas desamparados e solitários. 
Mais capacitados intelectualmente; porém, 
mais frágeis emocional e psicologicamente. 

Aproveito a oportunidade deste dia do 
padre para agradecer ao Folha da Terra pelo 
convite que me foi feito para continuar es-
crevendo. Fui tão feliz como padre latino; 
mas sou tão feliz agora como padre orto-
doxo!

Ninguém e nada; nem a Igreja pode re-
tirar a graça que o Espírito Santo concedeu 
um dia consagrando um homem ao Altar. 
Uma vez sacerdote, sempre sacerdote. O 
sacerdócio vem do Céu, vem de Deus! Res-
peitemos os padres!

Quero orar e abençoar cada irmão e 
irmã que orou e ora por mim, quem um dia 
me amou e hoje talvez me apedreja. Ore-
mos por nossos padres. Deus abençoe cada 
um deles, hoje e sempre, pelos séculos dos 
séculos. Amém!

FIQUE POR DENTRO

DENILSON CHAVES
O locutor da Rádio Relógio AM 580, 

Denilson Chaves, contou sua experiên-
cia profi ssional ao Blog Jornal Cultura 
Viva, no dia 30 de junho. Sua carreira 
começou aos 16 anos quando descobriu 
que tinha uma voz ideal para o merca-
do, numa quermesse. “Todos (inclusive 
eu) fi caram espantados quando, pela 
primeira vez, por falta de uma pessoa 
que organizasse o ambiente, tive minha 
primeira oportunidade. Então, naquele 
momento, foi meu despertar para o uso 
da voz. Porém, somente em 2003 foi que 
consegui dar os primeiros passos em 
uma emissora, a extinta Manancial FM”, 
relatou.

DIFICULDADES
Segundo ele, no início da carreira en-

controu algumas difi culdades. “As opor-
tunidades não são costumeiras. Bati em 
muitas portas e todas muito bem fecha-
das, infelizmente. Não é nada fácil para 
quem está começando na carreira. Mas, 
perseverar e fazer networking é a me-
lhor maneira de estar próximo de quem 
pode ajudar, realmente”, explicou.

EMISSORAS                  
Chaves já atuou em diversas emisso-

ras de rádio. “No segmento Gospel, tra-
balhei na Manancial FM 101,5, na CPAD 
FM 96,1 (Paraíba), na Alfa FM 107,5, na 
Maranata FM 107,3, na Rede do Bem 91,1, 
na Rádio 97,1 FM e, atualmente, na Rá-

dio Relógio AM 580. Em emissoras secu-
lares, fi z estágio na Manchete AM 760, 
na Tropical AM 580, onde ainda atuo 
com um programa de Flash Back e Love 
Songs, já há 4 anos”, elencou.

PREFERÊNCIA
O radialista se identifi ca com qual-

quer tipo de programa, mas tem uma 
preferência. “O debate, a entrevista e o 
novo movimentam bem meu coração. 
Sou fã da interatividade com o ouvinte, 
da proximidade. Esse é o rádio atual, de 
proximidade”, frisou.

RÁDIO
Chaves destacou a importância do 

rádio para a Comunicação. “Com o ad-
vento das redes sociais, canais de stre-
aming e outras formas de comunicação 
imediata, acaba que o rádio, mesmo que 
ainda imediatista em muitas circunstan-
cias, passou a concorrer com toda essa 
tecnologia. Mas, eu creio que ainda é um 
meio muito importante e tem, sim, seus 
valores. O que precisa ser feito, a meu 
ver, é humanizar ainda mais esse conta-
to com o ouvinte; perceber que ele tem 
as suas imaginações, quando nos ouve, e 
isso precisa ser valorizado”, opinou.

CONTATO                   
Acompanhe a carreira do locutor 

através do Instagram @denilsonchaves-
radio ou do Facebook Denilson Chaves 
Rádio.

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Denilson Chaves.

OCUPAÇÃO: Locutor da Rádio Relógio AM 

580, no Rio de Janeiro.

INDICA O QUÊ? O livro “Da escuridão à Luz”, 

escrito pela minha amiga Gilda Júlio e sua irmã Júnia 

Júlio.

SUA OPINIÃO:  Esta obra mostra o resgate des-

sas irmãs que, em busca de respostas, passaram por 

diversas experiências fora do Evangelho e, depois de 

quase uma destruição total, foram alcançadas por 

Deus. É um livro com um testemunho forte e que, 

realmente, nos leva a pensar o quanto Deus está dis-

posto a nos resgatar de um mundo de trevas e nos 

levar para a Maravilhosa Luz. Recomendo.

Cantinho do Poeta
Por: Evaldo Peclat

Nascimento

O ENGRAXATE DE RIO BONITO
Saio de casa apressado com os sapatos embaçados e sem tem-

po para engraxá-los. Penso em comprar um frasco de graxa líquida 
para fazê-lo em algum momento oportuno mesmo aonde eu iria. 
Já em Rio Bonito, paro como de costume no Bar do Cláudio, no 
Centro da cidade, para fazer um lanche. E eis que me surge, como 
se viesse direto do túnel do tempo, a folclórica fi gura de um en-
graxate com caixinha de colocar o pé e tudo. O solícito homem 
me oferece o serviço e não penso duas vezes. Coloco um dos pés 
no pequeno suporte de madeira e ele começa o seu antigo ritual.

As pessoas que passam pelo local fi cam meio sem entender 
aquele estranho procedimento de um homem ajoelhado aos pés 
de outro em plena calçada a passar-lhes uma escova. Pergunto-lhe 
o preço e ele diz que são R$10,00. Pechinco, brincando, é claro, e 
ele, humilde e prontamente, responde que pode fazer por R$5,00. 
Digo que tudo bem, mas fi co refl etindo que não devo me aprovei-
tar da boa vontade (e da necessidade) do homem. Afi nal, R$ 10,00 
já não pagam o valor, a abnegação e a humildade de um profi ssio-
nal que se sujeita a trabalhar de joelhos. Por isso, embora ele pense 
que receberá apenas os R$5,00, ao fi nal faço questão de pagar-lhe, 
satisfeito, os R$10,00 mesmo.   

Converso com ele, pergunto o seu nome e há quanto tempo 
trabalha nisso. Ele me diz que se chama Carlos Alberto, tem 55 
anos, e exerce a função desde os 10 anos de idade. Que já teve uma 
cadeira de engraxate na entrada do bairro Boaçu, em São Gonça-
lo. Onde, por sinal, também morei durante muito tempo. Talvez 
até tenha tido a oportunidade de vê-lo por lá à época. E durante 
aqueles cinco minutos me vêm à lembrança imagens de antigos 
engraxates que passaram por minha vida e os quais eu já pensava 
todos extintos como os velhos dinossauros. E como outros serviços 
que com o tempo são cada vez menos encontrados, a exemplo de 
sapateiros e alfaiates.

Aliás, os engraxates e sapateiros começaram a desaparecer 
depois da grande produção e utilização dos tênis. Atualmente, a 
maioria dos homens usa sapatos apenas em reuniões sociais ou 
quando o trabalho assim o requer. A propósito, eu nunca gostei 
de usar tênis para passear de calças compridas e/ou trabalhar, 
preferindo mesmo os sapatos que nos dão um estilo clássico, 
mais formal e elegante. Só me acerto bem com os tênis e simila-
res para a prática de esportes e andar de bermudas. E mesmo os 
que utilizam sapatos já não se preocupam mais em consertá-los 
e/ou reformá-los como antigamente, achando melhor adquirir 
outros novos quando estes se estragam. Daí o desaparecimento 
dos sapateiros.

 Os engraxates também começaram a desaparecer depois do 
aparecimento dos produtos lustradores líquidos, que facilitam 
o serviço pelos próprios usuários evitando que eles sujem as 
mãos, como acontece com o material pastoso. E também pela 
crescente correria da vida e em função do trabalho, com a con-
sequente falta de tempo para os homens pararem nas ruas a fi m 
de lustrar os calçados.

Quem viveu em grandes cidades como Rio de Janeiro, Niterói 
e São Gonçalo, por exemplo, certamente se lembra das enor-
mes e vistosas cadeiras de engraxates que havia nas principais 
esquinas das ruas e avenidas. Elas pareciam verdadeiros tronos 
entalhados em madeira polida (aliás, tão reluzentes quanto os 
sapatos que seus donos engraxavam). Os usuários, geralmente 
executivos e profi ssionais liberais de empresas e repartições pró-
ximas, aboletavam-se no alto delas e durante aqueles 10 minutos 
de atendimento fi cavam como autênticos “reis” lendo os seus 
jornais matutinos, tomando algum lanche ou apenas observan-
do o movimento.   

Enfi m, ter os calçados limpos, seja por conta própria ou de 
algum eventual engraxate, é sempre bom. Uma crendice popular 
diz que mulheres escolhem homens também pela limpeza dos 
seus sapatos e calçados em geral. Dizem que, se um homem não 
é sequer capaz de mantê-los limpos, provavelmente também não 
o é de agradar a uma mulher e/ou constituir uma família. Por 
isso mesmo eu procuro manter os meus sempre bem limpos...

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

C Padre Ortodoxo 
Eduardo Braga Palavras de AvivamentoPa
Ed

O dia do Padre

Tiers Rangel 

Lívia Louzada

(21) 97252- 5092

(21) 97252- 5092

ATOS LEGAIS
Licença Ambiental de Arraial do Cabo

Processo: 0321/22
Karla Danielle Freitas Amaral portadora do CPF: 083.158.617-60 torna 

público que requereu à Secretaria Municipal do Ambiente de Arraial 

do Cabo, a Licença Ambiental Simplifi cada (LAS), com validade de 4 

(Quatro) anos, para construção de uma residência unifamiliar, desen-

volvida no Loteamento Vollaggio Valtellina, Quadra 39, Lote 11, Per-

nambucana – Arraial do Cabo.
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Geral

A Associação de Surdos do 
Rio de Janeiro foi a grande cam-
peã da Copa Rio de Futebol de 
Surdos, realizada no último fim 
de semana (sábado e domingo), 
no Estádio Carlos Gonçalves, no 
Motorista Futebol Clube. A copa, 
realizada pela Federação Despor-
tiva de Surdos do Estado do Rio 
de Janeiro (FDSERJ), com o apoio 
institucional da Prefeitura de Rio 

Bonito, através da secretaria mu-
nicipal de Esporte e Lazer, contou 
com a participação da Associação 
de Surdos do Rio de Janeiro (cam-
peão), do Centro de Surdos de 
Macaé, da Associação Xander de 
Surdos, da Associação Alvorada 
Congregação de Surdos, da Asso-
ciação Fluminense de Surdos e da 
Associação de Surdos do Muníci-
pio de Angra dos Reis.

Segundo o secretário munici-
pal de Esportes, Bernardo Olivei-
ra, o objetivo da competição é esti-
mular a prática desportiva junto à 
comunidade surda, além de resga-
tar valores, melhorar a autoestima 
dos surdos e dar mais visibilidade 
ao universo do desporto de sur-
dos, tanto para a comunidade lo-
cal, quanto para a sociedade como 
um todo.

INPI confi rma selo de 
qualidade das laranjas 
de Tanguá e região

O Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial (INPI) garantiu à 
Região de Tanguá, que engloba os 
municípios de Tanguá, Rio Bonito, 
Araruama e Itaboraí, o selo de la-
ranja mais doce, ao conceder à fruta 
local o registro de reconhecimento 
de indicação geográfica, que garante 
a oficialização do nome “Laranjas da 
Região de Tanguá”.

O processo de reconhecimento, 
que contempla laranjas dos tipos se-
leta, natal folha murcha e natal co-
mum, tramitou acompanhado de do-
cumento que destaca a qualidade da 
fruta, evidenciando suas característi-
cas físicas e sensoriais, maior doçura e 
suculência. Um mérito dividido entre 
a terra, o clima e o conhecimento e 
empenho dos agricultores da região.

Com o reconhecimento da indi-
cação geográfica, o município, que 
recentemente recebeu o título de Ca-
pital Estadual da Laranja, espera au-
mentar o escoamento de sua produ-
ção e alcançar novos mercados, junto 
com os demais agraciados.

O prefeito de Tanguá, Rodrigo 

Medeiros, comemorou a conquista e 
se mostrou entusiasmado com o novo 
status da fruta local.

“É com grande alegria que rece-
bemos essa notícia. Sabemos o quan-
to o selo de indicação geográfica pode 
contribuir para a valorização da nos-
sa produção e do trabalho do agricul-
tor tanguaense. Agora, iniciaremos o 
planejamento para potencializar esse 
reconhecimento da nossa laranja e, 
quem sabe, consolidarmos Tanguá 
como referência nacional na produ-
ção de frutas cítricas”.

Rodrigo ressaltou, ainda, que o 
trabalho envolveu instituições de 
renome, como, a Associação dos Ci-
tricultores e Produtores Rurais de 
Tanguá (ACIPTA), que participou 
da construção de toda a documenta-
ção exigida pelo INPI.

Concluindo, destacou a importân-
cia da união de forças, no sentido de 
Tanguá e os demais municípios atua-
rem de maneira ordenada para poten-
cializar todas as chances de colocação 
diferenciada dos produtos reconheci-
dos com indicação geográfica.

Fruta recebeu o título de reconhecimento como ‘Laranjas da Região de Tanguá’ 

Rio Bonito sediou a Copa Rio 
de Futebol de Surdos

Tentativa de assalto a PRF aposentado acaba 
com um suspeito morto no Centro de Rio Bonito 
O dia ainda estava amanhe-

cendo quando uma troca de tiros 
na frente do espaço MM Festas 
& Eventos, na Avenida Manuel 
Duarte, no Centro de Rio Bonito, 
assustou quem já estava acordado 
às 5h30 do último dia 22. Um po-
licial rodoviário federal aposen-
tado reagiu a tentativa de assalto 
que sofreu, quando três homens 
atiraram contra ele. O agente 
conseguiu atingir um dos suspei-
tos, que morreu no local, os ou-
tros dois fugiram, possivelmente 
feridos.  

O caso aconteceu quando o 
policial aposentado, que também 
é proprietário da casa de festas, 
chegava ao lugar em uma picape 
L200 para buscar um funcioná-
rio. Ele foi surpreendido por três 
homens, pelo menos um armado, 
dentro de um Fiat Siena. Os sus-
peitos efetuaram vários disparos 
contra o policial, que chegou a ser 

Crime 
aconteceu na 
Av. Manuel 
Duarte, em 
frente a casa 
MM Festas & 
Eventos, no 
Centro de Rio 
Bonito, onde 
houve a troca 
de tiros 

atingido de raspão na perna, 
mas conseguiu reagir   e baleou 
pelo menos um dos homens.

A notícia foi assunto du-
rante todo o dia na cidade. Os 

riobonitenses esperavam que a 
polícia conseguisse capturar os 
fugitivos, mas até o fechamento 
desta edição, eles ainda não ti-
nham sido encontrados.

A cena do crime chamou a 
atenção de curiosos que passa-
vam pela via desde as primei-
ras horas do dia, pois o corpo 
do suspeito morto, ficou, por 

pelo menos 5h, no local do crime, 
que foi preservado até a chegada 
da perícia criminal. Quem passa-
va pelo lugar, via os vidros dos 
carros estilhaçados e o veículo do 
policial com diversas perfurações 
de tiros.

Por volta das 10h da manhã, 
uma mulher que conhecia o sus-
peito morto chegou ao local do 
crime e se desesperou ao ver o 
homem morto. Ela teve que ser 
amparada por uma pessoa que a 
acompanhava.

À reportagem da Folha, o dele-
gado da 119ª Delegacia de Polícia 
de Rio Bonito, Rodrigo Moreira, 
informou que o caso é investiga-
do como tentativa de latrocínio, 
e que ainda estão sendo feitas 
diligências para a “identificação 
dos indivíduos que empreende-
ram fuga, dentre elas a análise de 
câmeras, oitiva de testemunhas e 
análises periciais”. 

Associação de 
Surdos do Rio de 
Janeiro foi a campeã 
da Copa que 
aconteceu no 
Motorista Futebol 
Clube

FOTO: REDAÇÃO FT

A Prefeitura Municipal de 
Rio Bonito, por meio da Secreta-
ria de Educação, está realizando 
o 1º Simpósio da Educação Mu-
nicipal de Rio Bonito, que acon-
tece nos dias 1 e 2 de agosto. 

O objetivo é promover, atra-
vés de palestras e workshops, 
uma formação acadêmica aos 

profissionais da Educação Básica 
municipal diante das demandas 
que emergem diariamente nas 
escolas e acentuadas pelos im-
pactos causados pela pandemia.

O primeiro dia do Simpó-
sio foi realizado no Rio Bonito 
Atlético Clube, no Centro, com 
palestras do humorista Diogo 

Almeida e do professor Júlio 
Furtado, além de apresentações 
culturais com a Cia de Teatro 
Lona na Lua. 

Já no segundo dia, os 
workshops serão realizados na 
Escola Municipal Professor Ho-
nesto de Almeida Carvalho, na 
Mangueirinha.

Município realiza o primeiro
Simpósio da Educação Municipal

FOTO: REPRODUÇÃO / VIDEO
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Encontro da AdjoriRJ reúne autoridades e discute 
a relação da digitalização com o meio impresso
Lívia Louzada

folhadaterradigital@gmail.com

O encontro da Associação dos Dire-
tores de Jornais do Interior do Estado 
do Rio de Janeiro reuniu autoridades, 
convidados e associados no Radisson 
Hotel Barra, no último dia 27, na Barra 
da Tijuca, no Rio. Sob o tema ‘O futuro 
das mídias dos jornais do interior do es-
tado do Rio de Janeiro’, os participantes 
do evento trocaram experiências durante 
as rodas de conversas e debateram a im-
portância da digitalização dos veículos e 
a credibilidade do impresso.

A reunião contou com três palestras, 
a do diretor do Jornal Folha do Café, 
Charles Barizon, que falou sobre a im-
portância das redes sociais e a digitaliza-
ção dos veículos, a do diretor do Jornal 
Folha da Terra, que exemplificou a força 
das redes sociais, mostrando os números 
do seu veículo, e ainda com a palestra do 
empresário e deputado federal, Vinícius 
Farah, que falou sobre o empreendedo-
rismo no interior, contando sua experi-
ência quando foi prefeito do município de 
Três Rios.

Sobre a digitalização dos impressos, 
o vice-presidente da AdjoriRJ, diretor do 

Jornal Tribuna da Serra, Pablo Sérgio, 
acredita que os dois meios de se comu-
nicar com os leitores se complementam. 
“Hoje temos que trabalhar as multiplata-
formas. As mídias sociais são um canhão, 
mas são vazias, porém, no momento em 
que essa mídia vem com uma marca atre-
lada a uma empresa de comunicação, traz 
credibilidade. Tudo isso junto, forma 
uma mídia forte do interior”, analisou.

Além do deputado, outra autoridade 
que esteve no evento durante todo o dia 
foi o secretário Especial Adjunto da Se-
cretaria de Comunicação do governo fe-
deral, Anderson Vilela, que representou 
o secretário Especial, André Costa, que 
apesar de não poder estar presente no 
encontro, enviou um vídeo saudando os 
associados. “Vocês representam veículos 
muito especiais para nós, os impressos, 
as revistas (…). Todos vocês que atuam 
no interior do Brasil, conseguem chegar 
mais próximo do coração do brasileiro e 
levar a mensagem cada vez melhor do 
nosso país. Reconhecemos a sua impor-
tância e estamos trabalhando para estrei-
tar ainda mais os nossos laços”, disse o 
secretário.

O presidente da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de Janeiro, o depu-

Portaria: 016/2022 DE 
30 DE JUNHO DE 2022.
Dispõe sobre o horário de expediente durante o                                                                

Recesso parlamentar da Câmara Municipal de Tanguá –RJ.

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNI-
CIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições que lhe são confe-
ridas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal,

CONSIDERANDO o período constitucional de Recesso Parla-
mentar e, atendendo o princípio da economicidade.

CONSIDERANDO a diminuição do número de atendimento à 
população e consequente redução dos trabalhos legislativos.

RESOLVE:
Art. 1º Alterar o horário de expediente da Câmara Municipal 

de Tanguá, passando a atender durante meio período, das 09h às 
13h, do dia 04/07/2022 a 31/07/2022.

Art 2º. A mudança do horário de expediente deve-se ao fato 
que neste período a Câmara Municipal de Tanguá estará em re-
cesso parlamentar.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 30 de junho de 2020.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

PORTARIA Nº 017/2022, 
DE 01 DE JULHO DE 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNI-
CIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
EXONERAR do cargo de provimento em comissão de Assis-

tente Legislativo I da Câmara de Vereadores de Tanguá, a contar 
de 30/06/2022, conforme abaixo:

GLACIANE SERRA PINA
DULCE CARDOSO DE FREITAS
CLAUDIANE DOS SANTOS
FRANCISCO JOSE CARDOSO
BEATRIZ ROQUE MENDES ROSA
ANTONIA VALDENES ALMEIDA DA SILVA
COSME DUARTE DE OLIVEIRA
MARCOS VINICIUS MOREIRA LOUREIRO
SERGIO LUIZ DUTRA DOS PASSOS
RODRIGO PACHECO ALVARENGA
JOSIANE FERNANDES DE OLIVEIRA QUARESMA
JOSE CLEODON GUEDES PEREIRA
Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 01 de julho de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

PORTARIA 018/2022, DE 01 
DE JULHO DE 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNI-
CIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
EXONERAR DAIANE DE SOUZA SILVA VELASCO, do cargo 

de provimento em comissão de ASSESSOR LEGISLATIVO da 
Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, símbolo CC4, a 

contar de 30 de junho de 2022.
Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 01 de julho de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

PORTARIA 019/2022, DE 01 
DE JULHO DE 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNI-
CIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
EXONERAR MANOEL NAZARENO FAUSTINO JUNIOR, do 

cargo de provimento em comissão de ASSESSOR LEGISLATIVO 
da Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, símbolo CC4, 
a contar de 30 de junho de 2022.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 01 de julho de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

PORTARIA 020/2022, DE 
01 DE JULHO DE 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNI-
CIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
EXONERAR FABRICIA CUCO DA SILVA PINHEIRO FARES, 

do cargo de provimento em comissão de ASSESSOR LEGISLA-
TIVO da Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, símbolo 
CC4, a contar de 30 de junho de 2022.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 01 de julho de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

PORTARIA 021/2022, DE 01 
DE JULHO DE 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNI-
CIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
EXONERAR VALDINEI DA SILVA LIMA, do cargo de provimen-

to em comissão de ASSESSOR LEGISLATIVO da Câmara de Ve-
readores do Município de Tanguá, símbolo CC4, a contar de 30 de 
junho de 2022.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 01 de julho de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

PORTARIA 022/2022, DE 
01 DE JULHO DE 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNI-
CIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
NOMEAR GLACIANE SERRA PINA, para exercer o cargo de 

provimento em comissão de CHEFE DE GABINETE PARLAMEN-
TAR da Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, símbolo 
CC2, sob a matrícula nº 1138, alterado pela Lei nº 1.417/22,  a 
contar de 01 de julho de 2022.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 01 de julho de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

PORTARIA 023/2022, DE 01 
DE JULHO DE 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNI-
CIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
NOMEAR DULCE CARDOSO DE FREITAS, para exercer o 

cargo de provimento em comissão de ASSESSOR DE CONTABI-
LIDADE da Câmara de Vereadores do Município de Tanguá, sím-
bolo CC6, sob a matrícula nº 1139, criado pela Lei nº 1.417/22,  a 
contar de 01 de julho de 2022.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 01 de julho de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

PORTARIA 024/2022, DE 01 
DE JULHO DE 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNI-
CIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
NOMEAR RICHELE AZEVEDO DOS SANTOS, para exercer 

o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE GABINETE 
PARLAMENTAR da Câmara de Vereadores do Município de Tan-
guá, símbolo CC2, sob a matrícula nº 1140, alterado pela Lei nº 
1.417/22, a contar de 01 de julho de 2022.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.
Tanguá, 01 de julho de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente

PORTARIA 025/2022, DE 
01 DE JULHO DE 2022.

A PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNI-
CIPIO DE TANGUÁ, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
NOMEAR ROBERTA FIGUEIRÊDO DA SILVA, para exercer 

o cargo de provimento em comissão de CHEFE DE GABINETE 
PARLAMENTAR da Câmara de Vereadores do Município de Tan-
guá, símbolo CC2, sob a matrícula nº 1141, alterado pela Lei nº 
1.417/22, a contar de 01 de julho de 2022.

Publique-se, afi xe-se, registre-se e cumpra-se.

Tanguá, 01 de julho de 2022.

ALINE DE SÁ PEREIRA
Presidente
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Associados da 
AdjoriRJ fazem 
encontro no 
Rio e trocam 
experiências 
sobre a 
modernização 
da imprensa

tado estadual André Ceciliano, também 
enviou um vídeo cumprimentando os di-
retores de jornais e falando da importân-
cia dos veículos em suas regiões. Para o 
presidente da AdjoriRJ, Marcelo Cunha, 
o evento foi positivo. “A mensagem que 
os veículos do interior precisavam re-
ceber, chegou. Estamos fortalecendo a 
instituição. Estamos fazendo o recadas-
tramento porque vamos entregar um 
pacote forte, consolidado dos veículos, 
tanto na Secretaria de Comunicação do 
governo federal, quanto do governo do 
estado, e vamos caminhar cada vez mais 
com os jornais”, disse Cunha.

Presente no evento, o ex-presidente 
da AdjoriRJ e diretor do Jornal Serramar, 

Paulo César Caldeira, disse que “Depois 
de muitos anos parados, muitos jornais 
fechados, e muitos se deslocando para o 
digital, esse encontro foi um recomeço. 
É um novo tempo, vamos recomeçar e 
nunca parar. Acho que o que aconteceu (o 
encontro), reflete a vontade de não deixar 
essa associação de diretores parar, isso 
fortalece a instituição”. De acordo com 
o presidente Cunha, após esse encontro, 
essa vontade de não deixar que a asso-
ciação pare, descrita por Caldeira, já está 
sendo refletida. “As dificuldades estão aí, 
mas elas estão sendo vencidas, e nós va-
mos conseguir fazer novamente com que 
vejam a força que esses veículos realmen-
te são. A responsabilidade e credibilidade 

do jornal impresso e desses profissionais 
aqui representados, não mudou, conti-
nuamos tendo esse diferencial”, concluiu 
Marcelo.

O evento foi aberto com uma oração 
feita pelos pastores Carlos e Cissa Bian-
co, da Igreja Sara Nossa Terra, da Ilha 
do Governador, no Rio de Janeiro. Par-
ticiparam do encontro representantes 
dos jornais Boa Semente; Folha da Ter-
ra; Planeta Baixada; Capital, Mercado 
&amp; Negócios; Independente, Baixada 
em Foco; O Porta Voz; GB News; Portal 
Nova Edição; Nosso Bairro Jacarepaguá; 
Atual; Tribuna da Serra; Folha do Café; 
Serramar; O Fluminense; Região Noro-
este e Gazeta.

FOTO: IGOR GASPAR
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Andrezinho Shock e Buchecha fazem 
parceria e lançam o funk ‘Herança’

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Um novo hino para o funk. A mú-
sica ‘Herança’, fruto da parceria entre 
Andrezinho Shock e Buchecha, pro-
mete estar nas playlists de todo país. 
O hit, que já está disponível nas prin-
cipais plataformas de streaming, fala 
dos principais valores que se deve 
ter na vida, e também faz críticas a 
ostentação. O clipe da música foi lan-
çado no último dia 21 de julho e está 
disponível no canal do YouTube de 
Andrezinho Shock.

À reportagem da Folha, Shock 
contou como surgiu a parceria. Ele 
disse ao Buchecha, “tenho um sonho 
de gravar um som com você. Seria 
uma honra e um marco para minha 
carreira. Ele riu e falou, ‘manda aí a 
música’, eu mandei por áudio e ele 

na hora gritou do outro lado, ‘boa 
pra caraca, Shock! Bora gravar! Que 
letra, irmão, que música, que mensa-
gem. Bora agitar essa gravação’. Aí 
me emocionei e agradeci, e agiliza-
mos tudo”, contou o artista.

Através de mensagem, Buchecha 
também respondeu algumas per-
guntas do Jornal. Para o funkeiro, 
‘Herança’ “tem tudo para virar hit. O 
ritmo é gostoso, a letra é atual e o feat 
deu liga”.

Presente em boa parte de suas 
músicas, questões como humildade e 
os verdadeiros valores que a pessoa 
deve carregar para a vida, também 
estão contidas nessa nova canção.

“A música abrange vários assun-
tos do cotidiano, por exemplo, qual 
tipo de herança é essencial pra nós 
recebermos dos nossos pais e tam-
bém deixarmos para nossos filhos? 

A melhor herança é o exemplo de 
honestidade, humildade, respeito, 
e fé, valores que dinheiro nenhum 
compra. Outro assunto (que a músi-
ca trata) é sobre as coisas fáceis que a 
vida nos proporciona. Temos que es-
tar cientes de que o que vem fácil, vai 
fácil. Falamos também que a gente 
não merece, e nem podemos receber 
pelo que não plantamos, e por último, 
fazemos uma crítica a ostentação. O 
sábio sabe que o melhor tipo de os-
tentação é saúde, felicidade, e prospe-
ridade”, explica Shock.

Funk consciente
Assim como outros ritmos, o 

funk também apresenta mudanças e 
variações, mas para Buchecha, o cha-
mado ‘funk consciente’, não está em 
extinção. “O funk tem muitas verten-
tes, é natural que a roda gire e sofra 

tantas mudanças como temos visto. 
Antes era o funk melody, depois vi-
rou o funk das tchutchucas, funk os-
tentação, depois virou 150 bpm e o 
consciente também tem seu espaço 
no gênero”.

Para o produtor musical Bruno 
Martins, ‘Herança’ é um exemplo 
dessa vertente, o funk consciente.

“Ela (‘Herança’) é um grito de 
liberdade, é libertação, ela é ideal, 
politizada. Ela é muito o cotidiano 
do cara dentro das comunidades ou 
dentro daquilo que ele cresceu viven-
ciando. O funk consciente é vivência. 
Seria impossível o Buchecha e o An-
drezinho cantarem essa música, se 
eles não tivessem vivendo o que eles 
estão cantando. E o título da músi-
ca diz tudo, herança é tudo que você 
recebeu ao longo da sua vida para 
simplesmente existir, para ser você”, 

analisou Bruno.

Parceria
E ao que tudo indica, essa parce-

ria de Andrezinho Shock e Buchecha, 
ainda deve render outros hits. “O que 
posso dizer é que este é um caminho 
sem volta. Depois que você começa 
a se reconectar com as tendências e 
com outros artistas que se identifi-
cam com o seu trabalho, aí a vibe flui 
naturalmente. Podem esperar mui-
tas parcerias pela frente”, revelou 
Buchecha. 

O funkeiro riobonitense com-
pletou a fala do parceiro dizendo 
“temos mais dois projetos pra frente 
muito legais, tenho certeza que os 
fãs vão se identificar. Temos muita 
coisa boa para passar e viver juntos 
nessa correria louca que é viver da 
música”, completou Shock.

Letra da música foi feita por Andrezinho Shock. O clipe com Buchecha foi lançado 
no dia 21 de julho no canal do YouTube do funkeiro riobonitense

A Prefeitura de Maricá pre-
parou uma grande festa para 
celebrar nas ruas a santa padro-
eira da cidade, Nossa Senhora 
do Amparo, cujo dia é 15/08, 
com música, missas e procissão. 
A partir do dia 11/08, um pal-
co montado na Praia da Barra 
terá shows de música popular, 
enquanto o palco do Centro da 
cidade abrigará as apresenta-
ções de cunho religioso.

A programação do palco na 
Barra ficou a cargo da Secreta-
ria de Turismo e tem agendados 
shows dos cantores Belo, Thia-
guinho, Mumuzinho e Lauana 
Prado, com início sempre às 
22h. O secretário de Turismo 
de Maricá, Robson Dutra, des-
tacou a importância da data 
para o calendário de eventos 

da cidade, por se tratar de um 
feriado municipal. “É uma festa 
tradicional de Maricá, que sem-
pre atrai muita gente. Os shows 
que contratamos são uma opção 
a mais de lazer para moradores 
e também para os visitantes, 
que assim podem passar mais 
tempo na cidade”, afirmou.

A Coordenadoria de Assun-
tos Religiosos inicia a cele-
bração já no próximo sábado 
(06/08), com a novena de Nos-
sa Senhora do Amparo, que se-
gue até o dia 14, um domingo 
– o dia será encerrado com a 
apresentação das cantoras Oli-
via Ferreira e Ana Gabriela e 
do grupo Anjos de Resgate, no 
palco do Centro.

No dia 15, consagrado à 
santa, a Igreja Matriz realiza-

rá missas às 8h e 10h, com um 
almoço ao meio-dia e uma mis-
sa solene em homenagem à pa-
droeira às 16h, seguida de uma 
procissão pelas ruas do Centro 
e dos shows de Adriana Arydes 
e Padre Omar.

Confira a programação:

Palco Barra de Maricá
Dia 11: Belo
Dia 12: Thiaguinho
Dia 13: Mumuzinho
Dia 14: Lauana Prado

Palco Centro
Dia 14: Olivia Ferreira, às 

Anjos de Resgate e Ana Ga-
briela

Dia 15: Adriana Arydes e 
Padre Omar

Festa da padroeira de Maricá 
começa no dia 11/08 e terá shows 
de Belo, Thiaguinho e Mumuzinho 

Festa da padroeira de Maricá terá encerrameno no dia 15 de agosto no Palco do Centro da cidade. Thiaguinho é uma das atrações

Aluno de Rio Bonito 
realiza sonho de 

ver o Flamengo jogar 
e conhecer Gabigol

Emanuel Miranda Mollica, nas-
ceu em 21 de maio de 2008, está com 
13 anos de idade e estuda na Esco-
la Municipal Governador Roberto 
Silveira, no bairro Vertentes de Rio 
Bonito. Ainda durante a gestação, 
em um exame de rotina, seus pais 
descobriram que o feto teria alguns 
problemas, desde então a luta come-
çou.

Ao nascer teve que ficar na incu-
badora devido problemas pulmona-
res e ficou internado por vários dias. 
Ele foi diagnosticado com a Síndro-
me de Noonam, que é geneticamen-
te heterogênea, caracterizada por 
cardiopatias congênitas, alterações 
faciais distintas, baixa estatura e ou-
tras manifestações.

Já enfrentou diversos procedi-
mentos médicos como retirada da 
vesícula, repetidas internações por 
pneumonia, além de ser portador de 
algumas deficiências como meningi-
te, na estrutura óssea, congênita do 
fator VII e outros.

Mesmo mediante a todas as limi-
tações e dificuldades que enfrenta, o 
garoto jamais desistiu de acreditar 
em seus sonhos. Nascido no bairro 

que dá nome ao seu time de coração, 
o Flamengo, na cidade do Rio de Ja-
neiro, ele é apaixonado pela Nação 
Rubro Negra e sonha em conhecer 
o Estádio do Maracanã e o seu ídolo 
Gabriel Barbosa, o Gabigol. Tor-
cedor fiel do Flamengo, ele assiste 
a todos os jogos e vibra muito com 
seu time.

Participou dos Jogos das Escolas 
Municipais de Rio Bonito e ganhou 
medalha em duas modalidades. Du-
rante a cerimônia foi surpreendido 
com uma homenagem da Prefeitura 
Municipal de Rio Bonito, através da 
Secretaria de Esporte e Lazer e pre-
senteado com um ingresso para o 
jogo do Flamengo contra o Atlético 
Goianiense, que aconteceu no Mara-
canã no último sábado (30).

Ao entrar no estádio, Mollica 
ficou deslumbrado com tudo o que 
viu, além de conhecer o seu ídolo 
Gabigol, receber autógrafo dele em 
uma camiseta que recebeu da equipe 
de Marketing da Loja Oficial do Fla-
mengo, um copo personalizado do 
time, ele também conheceu o presi-
dente do Flamengo Rodolfo Landim 
e ficou junto a ele em seu camarote.

Jogador autografou camisa do time e tirou foto com Emanuel
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Clínica é 
especializa no 
tratameno de 
crianças com 
transtornos
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CIDADES

Tratar da dor do outro de forma 
digna, esse é o lema da Mosaicum Es-
paço Clínico, que há dois anos chegou 
em Rio Bonito para trazer um mosaico 
de especialidades em benefício da saúde 
mental e física das pessoas. Fruto do 
sonho da psicóloga e proprietária, Fáti-
ma Amaral, a clínica de Rio Bonito, que 
fica localizada na Av. Sete Maio, 358, 
no Centro da cidade, é uma extensão 
do trabalho realizado na Mosaicum de 
Icaraí, em Niterói. O espaço possui psi-
coterapeutas, fonoaudióloga, terapeuta 
ocupacional, nutricionista e psicólogos, 
tudo para atender crianças e adultos.

Segundo a própria Fátima, desde de 
que a clínica foi aberta em Rio Bonito, 
o número de crianças que vem sendo 
atendidas, fez com que o espaço se espe-
cializasse cada vez mais no acompanha-
mento dos pequenos com transtornos.

“Hoje a Mosaicum está se tornando 
uma clínica especializada no atendimen-
to de crianças. A menina dos olhos da 
Mosaicum é o atendimento às crianças 
porque vivemos um tempo de isolamen-
to e elas estão trazendo muito sofri-
mento devido a isso, com atrasos na lin-
guagem, no conhecimento, no andar, e 
também neuropsicomotor. A Mosaicum 
tem um corpo clínico que vem se capaci-
tando para ajudá-las”, disse Fátima. 

Um dos pacientes da clínica é filho 
da auxiliar de escritório, Taiane Santos, 

Mosaicum Espaço Clínico atende crianças 
e adultos no Centro de Rio Bonito 

Exposição revela a potência da 
mulher negra em Niterói

Mostrar a presença da mu-
lher negra no cotidiano em 
diversos segmentos da so-
ciedade. Esse é o objetivo da 
exposição Presença d´Elas, 
organizada pela Coordenado-
ria de Políticas e Direitos das 
Mulheres de Niterói (Codim), 
que está em cartaz no Shop-
ping Bay Market, no Centro 
de Niterói.

As imagens foram feitas 
com seis mulheres do municí-
pio, de diferentes idades e áre-
as de atuação, em locais repre-
sentativos da cidade e ficarão 
expostas no espaço cultural 
do shopping, no terceiro piso, 
até setembro. De acordo com a 
secretária da Codim, Fernan-
da Sixel, é muito importante 
empoderar as mulheres ne-
gras e incentivá-las a ocupar 
espaços onde elas quiserem.

“O racismo se apresenta 
desde cedo na vida das nossas 
meninas pretas, os padrões es-
téticos socialmente impostos 
acabam por desqualificar seus 
cabelos, corpos e cores, e sua 
autoestima muitas vezes se 
perde nesse processo. Reve-
lar e enaltecer a beleza de seis 
mulheres pretas, potentes, 
reais, de diferentes idades e 
áreas de atuação proporciona 

REPRESENTATIVIDADE

Na manhã do último domingo, 31 de 
julho, o apicultor e comerciante Afonso 
Alves de Melo, de 54 anos, foi morto a 
tiros em sua propriedade, em Jacundá, 
zona rural de Rio Bonito. Segundo in-
formações não oficiais, ele teria se desen-
tendido com pessoas ligadas ao tráfico de 
drogas local por descordar do movimen-
to que estariam fazendo próximo a sua 
propriedade. 

O crime teria acontecido nas primei-
ras horas do domingo, quando Afonso, 
ainda de pijama, estava em frente a sua 
casa e um carro com homens armados se 
aproximou e teriam disparado mais de 
10 tiros.  

A 119ª Delegacia de Polícia de Rio 
Bonito está investigando o caso. 

Desde a divulgação do falecimento 
de Afonso, que era um apicultor atuante 
na profissão, muitas pessoas se chocaram 
com a notícia e externaram seus senti-
mentos nas redes sociais sobre o caso e 

sobre o apicultor. 
Pelo Facebook, Nilceia Assis falou 

sobre a violência. “Que triste. Aonde va-
mos parar com tanto assassinato, Jesus? 
Tem que mudar essa lei no Brasil, poxa! 
É como se não valêssemos nada! Que 
Deus conforte o coração da família”.

Já Sandra Nascimento, lembrou há-
bitos de Afonso. “Meus sentimentos à 
toda família. Que pena, meu amigo! Que 
Deus conforte o coração de todos. Estou 
triste mesmo. Lembro quando você pa-
rava o carro aqui na rua para comprar 
as coisas para levar para os peixes, e me 
dava abóbora. Vai com Deus, meu ami-
go!”.

Carla Pinage também deixou seu de-
poimento sobre o apicultor. “Muito tris-
te. Pessoa do bem e que tive o prazer de 
conhecer. Pessoa sempre alegre e amigo. 
Que Jesus conforte o coração de toda fa-
mília e amigos. Que ele vá ao caminho de 
luz e paz”, finalizou Carla. 

Apicultor é 
assassinado a tiros
 na zona rural de 
Rio Bonito

na sociedade necessárias refle-
xões e mudanças de posturas 
e atitudes para que possamos 
cada vez mais construir uma 
Niterói mais justa, fraterna e 
igualitária”, afirmou.

Toda a concepção da expo-
sição, que incluiu fotografia, 
figurino e maquiagem, foi feita 
em parceria com profissionais 
que não cobraram pelos ser-
viços. O espaço para visitação 
do público também foi cedido 
pelo Bay Market. Para a supe-
rintendente do shopping, Ma-
riana Aguiar, a mostra é uma 
forma de ampliar o acesso à 
cultura na cidade.

“O shopping é um espaço 

privado, mas de uso público e 
acho que temos essa obrigação 
de devolver e oferecer espaço 
culturais para o público que 
muitas vezes não têm acesso 
a um museu e que está aqui 
de passagem. Estamos entre 
as Barcas e o Terminal e te-
mos muito público passante 
que pode ver, de graça, essas 
obras”, disse.

O shopping Bay Market fica 
na Rua Visconde do Rio Bran-
co, 360, no Centro. A exposi-
ção está em cartaz no espaço 
cultural do terceiro piso e fica 
aberta ao público de segunda 
a sábado das 8h às 22h e aos 
domingos das 12h às 20h.

Exposição está em cartaz no Shopping Bay Market, no Centro

o Théo, de apenas 2 anos, que faz trata-
mentos com psicóloga, terapeuta ocupa-
cional e psicomotricista na Mosaicum. 
Taiane conta que o filho possui alguns 
atrasos no desenvolvimento, e que por 
isso ele se trata na clínica há um ano. A 
auxiliar de escritório relata que em ape-
nas um mês, a falta de interesse do Théo 
com a comida acabou, e que hoje ele se 
alimenta muito melhor.  

“Ele tinha atrasos na alimentação, 
falta de interesse pela comida. Com as te-
rapias, ele desenvolveu muito, começou 
a falar melhor, melhorou a comunicação, 
a interação. Antes ele chegava na clínica 
e não interagia com ninguém, agora ele 
chega e brinca com as crianças. A clínica 
nos apoiou, nos acolheu para fazer es-

sas terapias para ajudar o Théo”, relata 
Taiane.

Uma das profissionais que atendem o 
Théo, é a terapeuta ocupacional, Adriana 
Lisboa, que explica um pouco do méto-
do que usa com as crianças. “Através do 
brincar, eu vou inserindo as demandas 
deles. Faço avaliações para ver quais as 
questões da criança, se é tátil, motora, 
olfativa, auditiva, visual, prospectiva ou 
vestibular. Dependendo do que o teste 
dá, eu vou trabalhando em cima disso. 
Então as brincadeiras têm todo um ob-
jetivo, toda uma proposta, pois a grande 
dificuldade deles é interagir”, esclarece 
Adriana. 

Além dos atendimentos a crianças, 
a Mosaicum também atende adultos, 

como é o caso do advogado César Go-
mes de Sá, que é atendido pela proprietá-
ria do espaço, e também psicóloga Fáti-
ma Amaral. Ele relata a importância do 
acompanhamento profissional para dar 
suporte as questões que todos passam 
no cotidiano. 

“O trabalho que ela (Fátima Amaral) 
faz, me ajuda nas principais estratégias, 
para que eu possa estar pleno, não só físi-
ca, mas emocionalmente. Nesse momen-
to pós pandemia, quando tivemos vários 
lutos, com as notícias que ainda estamos 
tendo, acho que desenvolver uma estra-
tégia mental para poder passar por esses 
momentos mais tensos da nossa existên-
cia, é bastante importante”, pondera o 
advogado. 
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A Mosaicum
Idealizada a partir de uma filosofia que 

respeita o paciente e o trata de forma mul-
tifacetada, a Mosaicum surgiu de uma pai-
xão da psicóloga e empreendedora Fátima, 
quando ainda era estudante de psicologia e 
fazia estágio na Associação Pestalozzi, há 
cerca de 20 anos.

“Pensei a Mosaicum quando ainda era 
estudante de psicologia, fazendo estágio 
na Pestalozzi. Ela (a Pestalozzi) trouxe pra 
mim, a paixão que tenho pela Mosaicum. 
A clínica foi pensada a partir dessa filoso-
fia, uma filosofia de atendimento onde as 
especialidades se encontram para atender 
a demanda de um sujeito que sofre, que 
padece de um diagnóstico, de uma doença, 
para que a gente possa contribuir para ele 
avançar, se desenvolver como ser humano”, 
disse Fátima.

Serviço
Há dois anos aberta em Rio Bonito, a 

clínica faz atendimentos não só particula-
res, mas também atende com o mesmo mé-
todo, pacientes dos planos de saúde Uni-
med e Golden Cross. Além de presenciais, o 
espaço também oferece sessões online, mas 
essas, somente particulares. O telefone do 
espaço é (21) 99809-8692.

A Mosaicum Espaço Clínico de Niterói 
fica no Edifício Manhattan, na Rua Gavião 
Peixoto, 124 – 1601, em Icaraí. 

Afonso Melo 
teria sido 
surpreendido 
em sua casa por 
homens armados. 
Delegacia de Rio 
Bonito investiga 
o caso
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Lona na Lua de Rio Bonito ganhará 
biblioteca através das doações ao 
‘Criança Esperança’ e Unesco   

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Com as doações que pesso-
as do Brasil e do mundo farão 
à Organização das Nações Uni-
das para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco), através do 
projeto Criança Esperança, da 
TV Globo, o Lona na Lua de Rio 
Bonito, ganhará a ‘Biblioteca Co-
munitária Lona na Lua’. A notí-
cia dessa terceira parceria com as 
instituições veio através da atriz 
Letícia Salles, que interpretou 
a personagem Filó na primeira 
fase da novela ‘Pantanal’, no últi-
mo dia 6 de julho, quando o pro-
grama “Mais Você” gravou uma 
reportagem no projeto social.

Essa é a terceira vez que a 
entidade recebe a parceria das 
duas instituições para beneficiar 
mais de 200 crianças e jovens de 
6 aos 18 anos. O anúncio foi feito 
pela atriz ao final da gravação do 
programa apresentado por Ana 
Maria Braga, que deve ser exibi-
do no mês de agosto. O Lona é 
uma das 71 instituições apoiadas 
pelos órgãos em todo o país.

“Sou muito grato à TV Glo-
bo porque eles fazem parte de 
nossa história de forma direta. 

Reforma do Caldeirão, Criança 
Esperança, além da presença 
marcante do setor de responsa-
bilidade social e do jornalismo 
da emissora em nossa casa, é 
sempre uma alegria. A Unesco 
é um símbolo de credibilidade 
e seriedade. Mais que o apoio 
financeiro, esta chancela é ex-
tremamente importante para o 
Lona na Lua”, disse o fundador 
e coordenador do Lona na Lua, 
Zeca Novais.

A parceria entre o projeto 
Lona na Lua e a Unesco, atra-

vés do Criança Esperança, mais 
uma vez vai beneficiar mais de 
200 crianças que são assistidas 
pela iniciativa em Rio Bonito. 
Essa é a terceira vez que o ór-
gão dá apoio ao projeto, a pri-
meira vez foi em 2018. 

Com as doações ao progra-
ma, serão comprados o mobili-
ário, computadores, e principal-
mente os livros que farão parte 
do acervo do Lona, tudo com o 
objetivo de incentivar a leitura. 
Em tom de promessa, o coorde-
nador do Lona diz que o grupo 

ainda tem muito mais para cres-
cer. 

“O Lona na Lua, que nasceu 
em Rio Bonito e se expandiu 
para Tanguá, é uma Instituição 
respeitada Brasil afora. Tenho 
muito orgulho da mensagem 
de resistência e resiliência que 
essas crianças e jovens con-
seguem passar para todos. O 
Lona na Lua vai crescer muito 
ainda. São 13 anos de história, 
mas ainda é só o começo. Po-
dem anotar no caderninho”, 
enfatiza Zeca.

Equipe do Lona na Lua de rio Bonito com a placa do Criança Esperança e Unesco

Um evento “bom pra ca-
chorro”. Assim a terceira a 
Terceira Cãominhada, realiza-
da neste domingo (31), na Pra-
ça do Green Valley. O evento, 
que reuniu cerca de 160 pets de 
várias partes do município, foi 
idealizado pelos adestradores 
Vinicius Oliveira e Ana Luísa 
Caldeira (Médica Veterinária), 
e contou com o apoio da Pre-
feitura de Rio Bonito, através 
da secretaria de Agricultura, 
Trabalho e Desenvolvimento 
Urbano.

Além de proporcionar um 
ambiente de lazer e alegria 
para os bichinhos, a Cãomi-
nhada é alusiva ao dezembro 
Verde, Dia de conscientização 
contra o abandono de animais, 
e contou com várias atrações, 
como Feira de Adoção, e Cão-
curso: “cãopetição do maior 

cão”; “cãopetição do menor 
cão” e “cãopetição da fantasia 
mais criativa, além de apresen-
tação dos cães da Guarda Civil 
Municipal.

“O evento foi muito legal e 
divertido.  Além de se exerci-
tar e passar um dia agradável 
ao lado do seu melhor amigo, 
tivemos momentos de trocar 
ideias e informações sobre seus 
pets e também a oportunidade 
de fazer novos amigos”, garan-
te a veterinária da secretaria de 
Agricultura, Renata Brandão.

Para garantir o equilíbrio 
e segurança de todos os par-
ticipantes, os cães estavam 
em suas coleiras, devidamente 
atrelados nas guias com con-
dutores aptos a exercer a fun-
ção. Cães agressivos ou com 
dificuldades de socialização 
não participaram do evento.

Desfi le de fantasia e algumas ‘cãopetições’ foram atrações do evento 

Centenas de pets 
participam da 
3ª Cãominhada de 
Rio Bonito
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