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COLUNISTAS

O nome “cristãos” foi empregado a primeira 
vez na história em Antioquia, no Oriente. Este re-
gistro está no livro sagrado dos Atos dos Apóstolos 
11,26.  

Naquele tempo, este termo foi usado para de-
signar as pessoas que aceitavam os ensinamentos 
dos apóstolos, que por sua vez, propagavam os 
ensinos de Jesus Cristo, a pedido Dele próprio (Cf. 
Mt 28,20). 

Não existem dúvidas que naquela época este 
termo era aplicado apenas àqueles que estavam 
mais próximos ao espírito de Cristo!

E, hoje? Quem são os cristãos? Como vivem 
com os outros? Como se comportam entre si? 
Merecemos e honramos este nome?

Seriam profecias as palavras de C. S. Lewis, no 
século passado, ao dizer que “o sentido da palavra 
‘cristão’ será em breve uma palavra sem utilidade”? 

Qual o tipo de culto dos cristãos? Como se 
aplica o culto na vida? Quem são entre quatro 
paredes? O que fazem nas redes sociais e nos apli-
cativos? Sentimos o odor de Cristo quando encon-

tramos um deles? Temos vontade de conversar e 
estar perto de homens e mulheres que ainda hoje 
carregam a Presença do Ressuscitado? Onde eles 
estão? Há santidade onde eles se encontram e 
quando se encontram?

Ser cristão ou dizer-se não signifi ca apenas ser 
uma pessoa “boazinha”. O Cristianismo vai além 
da moralidade dos atos, o que deve ser comum a 
todas as pessoas de boa vontade. Isso faz sentido 
para você? Cuidado, o diabo já foi também bonzi-
nho um dia...

A bondade humana sozinha não pode salvar 
o mundo! Este mundo está mais ‘cristifi cado’ com 
a sua presença? São João Crisóstomo, um dos 
baluartes da Ortodoxia, exortava os seus: “Faça 
jejum de não dizer nada que faça mal ao outro. 
Não adiante não comer carne se você devora o seu 
irmão”.

Quantos “cristãos devoradores” no cotidiano, 
nas redes e nos nossos directs...

Um dos meus bispos, Dom kyrilos Sant’Anna, 
sempre nos diz com tristeza: “O Cristianismo é o 

único grupo em que o próprio cristão persegue o 
outro cristão. É triste”.

Até quando se viverá um Cristianismo de 
brincadeirinha. Até quando esconderemos o con-
tratestemunho por detrás dos púlpitos e dos alta-
res, das batinas e dos ternos? Quanta violência e 
hipocrisia entre as fi leiras daqueles que deveriam 
ser os bons pastores...

O que dizer do desastre dos ‘cristãos’ no cená-
rio político nacional? 

A Fé em Cristo, Nosso Sufi ciente Senhor e 
Salvador, unida ao testemunho pessoal e eclesial 
da vivência genuína do Cristianismo, são os únicos 
caminhos diante da crise estrutural que vivemos 
nesta hora tão delicada da história global.

Que se levantem, com a vida, os cristãos genu-
ínos deste tempo. Que busquem conversão sincera 
os genéricos. Que cristãos se respeitem e se aju-
dem. Que o Espírito de Deus nos liberte da vida 
sem vida, toque-nos por dentro e renove a face da 
Terra. Amém! 

Padre Simeão do Espírito Santo

FIQUE POR DENTRO

FERNANDES LIMA     
Durante o bate papo com o pastor e 

cantor Fernandes Lima, no dia 18 de ju-
lho, o Blog Jornal Cultura Viva quis saber 
sobre o início da carreira dele. Descobriu 
que sempre foi músico e cantava numa 
banda de baile, na Bahia, antes de sua 
conversão. “Em 1997 tive meu encontro 
com Deus e, no ano de 2000, tive o pri-
vilégio de conhecer a gravadora Graça 
Music, da qual faço parte desde então”, 
contou.

SER PASTOR     
Segundo Lima, ser pastor não é mé-

rito humano. “É chamado de Deus. En-
tendi, no decorrer da minha caminhada 
com o Senhor. Fui sentindo que Ele que-
ria me usar não só na música, mas, tam-
bém, no pastoreado”, disse.

FORRÓ                       
Com tantos anos de carreira, Lima, 

além de vir a música gospel crescer no 
Brasil, também é fruto dela. “O cresci-
mento da música evangélica, a cada dia, 
foi ganhando seu espaço e conquistando 
o mercado. Vejo isso como uma provi-
dência divina para ganhar os perdidos, 
assim como fui liberto de 18 anos nas 
drogas através de ouvir a música no pro-
grama “Show da Fé”, do Missionário R.R. 
Soares”, relatou.

GOSPEL     
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.

MUSICAL     
Devido à bagagem que traz em sua 

carreira, o cantor foi convidado a apre-
sentar o programa musical “Noite com 
os Adoradores da Deus”, pela RIT TV, em 
São Paulo, e esta é sua primeira experi-
ência no ramo. “Tive alguns momentos 
de nervosismo, mas creio que seja algo 
natural e bom, principalmente quando 
sentimos um friozinho na barriga. Isso 
demonstra a dependência que temos do 
Senhor.  Fico feliz ao vê-Lo abençoando 
os cantores com a chance de falarem 
dos seus lançamentos e contarem seus 
testemunhos. Vejo a felicidade de cada 
um dos entrevistados na face. Conside-
ro bacana a oportunidade dada a eles.”, 
destacou.

CONTATO                        
Lima prepara um projeto novo a ser 

lançado, ainda neste ano, fora do que 
canta atualmente. Serão músicas de 
adoração. Para acompanhar sua carreira, 
siga o cantor no Instagram @fernandes-
limaofi cial, no Facebook: fernandeslima-
ofi cial e, no YouTube, Fernandes Lima 
Ofi cial.

Edson Soares
edsonsinai@gmail.com

QUEM INDICA O QUÊ
QUEM? Fernandes Lima.

OCUPAÇÃO: Cantor, Pastor e Apresentador do 

programa “Noite com os Adoradores de Deus”, exi-

bido pela RIT TV

INDICA O QUÊ? O livro “Como Tomar Posse da 

Bênção”, do Missionário R.R. Soares.

SUA OPINIÃO:  Um livro que nos ensina a não 

aceitar que as situações difíceis ofusquem nossas 

bênçãos dadas por Deus. Tomar posse da bênção 

é exigir que o inimigo das nossas almas não tenha 

êxito em nossos sonhos e projetos. Uma obra para 

quem deseja ser bem-sucedido em todas as aéreas 

de vida.

Cantinho do Poeta
Por: Evaldo Peclat

Nascimento

O DALTÔNICO
SÓCIOSPOLITICOSRELIGIOSOSCULTURAIS

O “Daltonismo” é uma condição visual que faz com que a 
pessoa enxergue a cor “verde” no lugar da “vermelha” e vice-
-versa. E assim como na vida existem os daltônicos de natu-
reza física, também os há por convicções e maneiras de ver o 
mundo nas questões sociais, políticas, religiosas e culturais, 
por exemplo. Ou seja, são aqueles que, embora em minoria, 
têm uma visão diferente do Universo o que não quer dizer 
que eles estejam “errados” ou meramente “doentes”. 

Se o daltônico vê “vermelho” no lugar de “verde”, não 
adianta quem quer que seja tentar lhe convencer do con-
trário. Fica a questão: ele está “errado” e os demais estão 
“certos” ou é ele que está “correto” e todos os outros se en-
contram “errados”? Não importa que tal daltonismo seja 
classifi cado como uma “distorção” do sistema visual. Por 
mais que tentem lhe provar que o “vermelho” é “verde”, dan-
do-lhe inclusive óculos especiais para que veja o mundo da 
forma que a maioria considera “correta”, para o daltônico o 
“verde” sempre será mesmo vermelho e, o “vermelho”, conti-
nuará verde.  Simplesmente não adianta tentarem lhe expli-
car como é a cor “vermelha” e/ou “verde” e convencê-lo com 
meras palavras e/ou demonstrações de pinturas, já que ele 
nunca conseguirá constatar isso com os seus próprios olhos.

Na vida Social, vemos exemplos deste “daltonismo” em 
algumas ações. Pessoas há que enxergam o “bem” (“verde”) 
na apresentação de um “mal” (“vermelho”) e vice-versa. 
Outro exemplo neste caso é o dos portadores de distúrbios 
psiquiátricos: para eles, a chamada “normalidade” (“verde”) 
da vida é uma espécie de loucura (“vermelho”). Na Política, 
existem aquelas que vêem “Esquerda” (“vermelho”) numa 
demonstração de “Direita” (“verde”) e ao inverso. No campo 
religioso, proliferam os que atribuem a “Deus” (“verde”) al-
guma ação da cor que normalmente seria atribuída ao “Dia-
bo” (“vermelho”) e também vice-versa. Já nas questões Cul-
turais, há os que consideram positivo (“verde”) um hábito/
costume de uma Cultura diferente da sua, mesmo que esta 
seja vista como “negativa” (“vermelho”) por grande parte 
dos membros dessa mesma Sociedade, e vice-versa.

É claro que, a exemplo dos já conhecidos problemas cau-
sados pelo daltonismo físico aos motoristas na visualização 
de sinais de trânsito, no daltonismo “sóciopolíticoreligioso-
cultural” também há os seus percalços. Mas nem por isso 
tais “daltônicos” podem abrir mãos da forma pela qual en-
xergam o mundo e a realidade. Situação parecida também 
enfrentam os “canhotos” em relação aos “destros”. Por ter se 
convencionado que o “correto” é ser “destro” (“verde”), nós, 
canhotos (‘vermelhos”)  -- eu também sou – somos conside-
rados seres naturalmente “errados”. 

Chegamos, inclusive, a sermos “demonizados”. Eu, por 
exemplo, aos seis anos de idade comecei a ser alfabetizado 
por uma tia que batia na minha mão esquerda com uma 
régua quando eu pegava o lápis para escrever. Ela dizia 
que a esquerda (“vermelha”) era a “mão do capeta” (santa 
ignorância!). Resultado: eu aprendi a escrever com a mão 
direita (“verde”) e esqueci como se grafa com a esquerda. 
Porém, nem as pancadas da minha tia (Deus a tenha) fi ze-
ram com que eu deixasse de ser canhoto em essência e por 
natureza. E hoje eu continuo fazendo tudo com a iniciativa 
e predominância da mão esquerda (comer, beber, socar e 
inclusive algumas coisas impublicáveis), embora não con-
siga mais escrever com ela. 

Moral da história: Inclusive o cientista Albert Einstein 
demonstrou que no mundo tudo é realmente muito relati-
vo de acordo com o campo de visão e o ponto de vista de 
cada observador na sua famosa “Teoria da Relatividade” 
(e assim é se assim lhe parece ser). Mas infelizmente o 
mundo costuma discriminar aqueles que o vêem de forma 
diferente da média e/ou da maioria. Como dizia o saudo-
so escritor Arthur da Távola em sua primorosa crônica “A 
Alma dos Diferentes”: “o diferente paga sempre o preço de 
estar -- mesmo sem querer -- alterando algo, ameaçando 
rebanhos, carneiros e pastores”. E como afi rmava também 
o falecido escritor e dramaturgo Nélson Rodrigues, “a una-
nimidade é uma burrice”, mesmo que ela seja confi rmada 
de forma “democrática”, pois a “maioria” nem sempre tem 
razão. 

Evaldo Peclat Nascimento é Jornalista, Professor e Po-
eta, Delegado Regional da Região da Baixada Litorânea 
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do 
Rio de Janeiro.

C Padre Ortodoxo 
Eduardo Braga Palavras de AvivamentoPa
Ed

Cristianismo Genérico ou Genuíno? Você decide!

ATOS LEGAIS
Licença Ambiental de Arraial do Cabo

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

na público que recebeu da secretaria Municipal de Ambiente Sane-

amento de Arraial do Cabo, a licença Ambiental Simplifi cada (LAS) 

com validade de 4 (Quatro) anos para edifi cação residencial unifami-

liar , desenvolvida no loteamento Villaggio Valtellina, Quadra 39, lote 

11, pernambucana-Arraial do Cabo Rio de Janeiro

ATOS LEGAIS
CONCESSÃO DE LICENÇA

SÃO MIGUEL POSTO E REVENDA DE GÁS LTDA - ME, CNPJ/CPF 

14.545.927/0001-45 recebeu da Secretaria Municipal de Meio Am-

biente, a CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENCIAMENTO  

AMBIENTAL MUNICIPAL – CA 186 para operar a atividade de co-

mércio varejista de gás liquefeito de petróleo(GLP) na  Rua Marcelo 

Samuel Pagung, s/nº - Lote 06 – Quadra V – Boa Esperança – Rio 

Bonito – RJ.  (Processo Municipal n° 3090/2021)
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RIO BONITO

  Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Ao que tudo indica, pelo menos 
parte da reclamação dos motoristas 
que trafegam pelo trecho da Rua De-
sembargador Admário Alves de Men-
donça foi atendida. A Prefeitura de Rio 
Bonito emitiu uma nota no último dia 
9 para informar que foi feito o recape-
amento do trecho em frente ao Colégio 
Estadual Cabo PM Raphael de Oliveira 
Monteiro, no Centro. Há alguns meses, 
moradores e pessoas que utilizam a via, 
vinham reclamando principalmente da 
profundidade dos buracos deixados no 
local por serviços feitos pela Águas do 
Rio, mas para os moradores, os proble-
mas não foram totalmente solucionados.

Segundo o jornalista Alfonso Mar-
tinez, que mora a poucos metros do co-
légio, um dos perigos dos buracos era 
o desvio que os motoristas eram obri-
gados a fazer. “O problema é que para 
desviar dos buracos que eram fundos, 
os motoristas passavam um pouco pela 
contramão, eu mesmo quase fui atingido 
aqui por um carro que trafegava na con-
tramão”, conta.

Porém, moradores ainda expõem 
um problema parecido em outro ponto 
do mesmo trecho, uma espécie de vala, 
também deixada pela companhia de 
águas, na época a CEDAE, mas essa, em 
frente ao projeto social Lona na Lua.

Para Alfonso Martinez, além de con-
sertar o serviço que foi feito em frente ao 
Lona, nivelando o asfalto, há também a 
necessidade de redutores de velocidade, 
como quebra-molas, já que acidentes são 
frequentes no trecho.

“Aqui em frente ao Lona é comum 
ocorrência de acidente. Já bateram duas 
vezes no meu carro estacionado por cau-

Centro Especializado de 
Atendimento a Mulher 

é inaugurado 

  Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Foi inaugurado oficialmente na 
última quarta-feira (10), o Centro Es-
pecializado de Atendimento a Mulher 
(CEAM) de Rio Bonito. A cerimônia 
de abertura aconteceu somente este 
mês, mas o local já estava funcionando 
e recebendo as vítimas desde maio. De 
lá para cá, segundo a coordenadoria do 
Centro, 55 mulheres foram atendidas. 

O CEAM é um modelo criado 
pelo estado e implantado nos muni-
cípios, onde mulheres vítimas podem 
ter acesso a advogadas, psicólogas, as-
sistentes sociais e demais profissionais 
para ter orientação do que fazer ao 
sofrerem violência. Qualquer mulher 
ou parente, pode procurar o setor, que 
fica na Rua Desembargador Itabaiana 
de Oliveira, nº 27, Rua da Câmara de 
Vereadores, no Centro de Rio Bonito, 
mesmo sem encaminhamento de ne-
nhum órgão. A mulher não precisa ter 
registrado ocorrência para procurar 
ajuda no CEAM.

Segundo a secretária de Assis-
tência Social Natália Guimarães, no 

Centro, “as mulheres recebem todo 
atendimento e se necessário o encami-
nhamento para outros setores”. 

A coordenadora do CEAM, Ales-
sandra Miranda informa que “mesmo 
que ela (vítima) não saiba se está so-
frendo essa violência ou não, é impor-
tante que ela venha para perguntar, se 
orientar. Qualquer cidadão pode pro-
curar informação se alguma parente 
ou vizinha está realmente sofrendo 
violência”. 

Para a inspetora da 119ª Delega-
cia de Polícia de Rio Bonito, Laysa 
Serrano, o CEAM é um complemen-
to do trabalho realizado pela Polícia 
Civil.    

“O trabalho do CEAM dá con-
tinuidade ao trabalho que a Polícia 
Civil realiza. Muitas vezes a mulher 
procura a delegacia, são geradas as 
medidas protetivas, e o CEAM dá 
continuidade a esse atendimento, seja 
na parte jurídica ou psicossocial, para 
devolver a mulher os diretos que fo-
ram violados durante essa relação. O 
CEAM faz o acolhimento e conscien-
tiza para que não haja uma reincidên-
cia dessa violência”, explicou Laysa.  

CEAM fi ca localizado atrás do prédio da Polícia Miltar, no Centro da cidade

Moradores reclamam de serviços 
mal feitos pela Águas do Rio no 

Centro da cidade

Rio Bonito sedia primeiro Fórum 
Inter Regional de Saúde Mental

Com o objetivo de desenvolver es-
tratégias para melhorar o atendimento 
a pacientes assistidos na rede de saúde 
mental, Rio Bonito sediou no último 
dia 11, o I Fórum Inter Regional de 
Saúde Mental, que aconteceu no Rio 
Bonito Atlético Clube, no Centro da 
cidade. O evento, destinado aos muni-
cípios de Tanguá, Silva Jardim e Rio 
Bonito, contou com a presença de pro-
fissionais da área que atuam tanto no 
poder público quanto na rede privada 
e ainda usuários e familiares de pacien-
tes.

O Fórum foi uma oportunidade não 
apenas para gestores e profissionais, 
mas principalmente para os pacientes 
da rede de saúde mental e suas famílias, 
apresentarem suas demandas. 

Durante o encontro, foram realiza-
dos vários eixos de discussão ligados ao 
tema como: Saúde Mental da Criança 
e Adolescentes; Atenção Psicossocial 
da Criança e Adolescentes; O Cuidado 
Colaborativo na Atenção Psicossocial 
da Criança e Adolescente, entre outros.

Presente no Fórum, a prefeita de 

Encontro 
reuniu os 
prefeitos de 
Rio Bonito, 
Silva Jardim e 
Tanguá para 
discutir 
estratégias 
para o setor da 
saúde mental  

Silva Jardim, Maira Figueiredo, dis-
se que considera primordial a união 
de forças com os municípios vizinhos 
para a troca de experiências. “Silva 
Jardim tem uma unidade completa 
que trata a saúde mental, Caps, o 
ambulatório e a residência terapêuti-
ca. Fico muito satisfeita que a nossa 
Silva Jardim participe desse fórum 
onde podemos trocar experiências e 

aprender mais”, disse Maira.
Já para o prefeito de Rio Bonito, 

Leandro Peixe, um dos pontos mais 
importantes para o tratamento dos 
pacientes é ter uma equipe técnica de 
qualidade e profissionais que gostam 
do que fazem. “Começamos o gover-
no querendo entender como funcio-
nava a saúde mental do município. 
Não adianta reformar (as unidades), 

se não tem uma equipe técnica pre-
parada e que ama o que faz, e em Rio 
Bonito nós temos isso”, disse o pre-
feito.

Como sugestão ao final do even-
to, o prefeito de Tanguá, Rodrigo 
Medeiros propôs a criação de um 
grupo de trabalho sobre a saúde 
mental de crianças e adolescentes.

“Percebemos e encaminhamos 

uma ação para Tanguá, a criação de 
um grupo de trabalho sobre saúde 
mental infanto-juvenil. Trabalhando 
em sistema de colaboração, podemos 
avançar muito e entender quais são 
nossas fragilidades e identificar nossos 
potenciais”, explicou o prefeito.

O evento contou com a participa-
ção de vários profissionais da área, 
como Rosane de Mello Tinoco (Raps 
de Rio Bonito), Katia Wainstook Al-
ves dos Santos (apoio institucional do 
eixo da infância e da adolescência da 
Secretaria de Estado de Saúde (SES), 
Leandro Pacheco (pesquisador do NU-
PPSAN/IPUB/IFRJ e membro Fren-
te Estamira do CAPS), Alice Ab-kair 
de Almeida (CAPs de Tanguá), Uálla-
fe de Oliveira Silva (Raps de Tanguá), 
Renata Martins (Mestre em Atenção 
Psicossocial, Coordenação de Saúde 
Mental de Silva Jardim), Guilherme 
Soares (Mestre em Clínica e Subjeti-
vidade,  Psicólogo do Núcleo AD do 
CAPS de Rio Bonito) e Lídia Marins 
Teixeira (Psicóloga, especialista em 
Saúde Mental).

FOTO: RONALD MUNIZ

sa da vala e excesso de velocidade. Tem 
um centro cultural (Lona na Lua) em 
frente, que tem mais de 200 crianças es-
tudando, é perigoso”.

O fundador e coordenador do Lona, 
Zeca Novais, disse que “o risco para as 
crianças do Lona na lua é eminente”.

Segundo ele, “existe um histórico de 
acidentes na rua. Os carros e motos pas-
sam sempre em alta velocidade. O risco 
é tanto pelas obras que estão mal feitas, 
quanto de uma criança cair de bicicleta, 
sofrer uma acidente. As pessoas não po-
dem esquecer que se trata de uma rua 
onde há um espaço cultural e uma escola, 
tem crianças, tem jovens passando, acho 
que precisa ter um cuidado maior e que é 
urgente esse reparo”, pondera Zeca.

Segue a Nota de Esclarecimento na 
íntegra:

“A Prefeitura Municipal de Rio Bo-
nito vem a público esclarecer que as de-
formidades asfálticas em trecho da Rua 
Desembargador Admário Alves de Men-
donça (Em frente ao Colégio Estadual 
Cabo PM Raphael de Oliveira Montei-

ro) são de responsabilidade da empresa 
Águas do Rio, concessionária Aegea, 
que atendendo à solicitação da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
através do secretário Paulo Moraes, já 
esteve no local na manhã dessa terça (09) 
para o recapeamento asfáltico do trecho 
em questão.

A Prefeitura Municipal de Rio Boni-
to reitera seu comprometimento com as 
melhorias das vias públicas tanto nas pa-
vimentações asfálticas, quantos nas sina-
lizações viárias que ainda estão em curso, 
e agradece sua compreensão diante dos 
transtornos que acercam esse período de 
obras e transformações que a cidade vem 
passando nos últimos meses”.

No dia seguinte ao recapeamento na 
Rua Desembargador Admário Alves de 
Mendonça, a Águas do Rio fez mais uma 
obra na recente recapeada Rua da Con-
ceição, também no Centro da cidade. A 
reportagem entrou em contato com a 
empresa para saber qual foi o problema 
e se foi reparado, mas até o fechamento 
desta edição, não havíamos recebido res-
posta.    

Operários 
concluíram o 
asfaltamento 
na Rua da 
Conceição, 
nesta semana

FOTO: TIERS RANGEL
FOTO: TIERS RANGEL
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FUNERÁRIA 
CEMITÉRIO 

JARDIM DAS ACÁCIAS
(21) 2734-9107

01: Aurelino Siqueira, 
falecido em 02/07/2022, 
fi lho de Silvino Soares de 
Siqueira e de Carmelia dos 
Santos Siqueira, com 73 
anos de idade.

2: Esther Helena Koe-
ppe Rocha, falecida em 
02/07/2022, fi lha de Klaus 
Koeppe e de Esther Koe-
ppe, com 85 anos de idade.

3: Tiago Alves de Olivei-
ra, falecido em 02/07/2022, 
fi lho de Alexandre Cunha 
de Oliveira e Juliana Ber-
nardo Alvares de Oliveira, 
com 22 anos de idade.

4: Beatriz Marins da 
Conceição, falecido em 
04/07/2022, fi lha de Ulisses 
de Marins Braga e Marcoli-
na Pereira de Marins, com 
76 anos de idade.

5: Ermelinda Tino-
co Eringer, falecida em 
04/07/2022, fi lha de Ata-
liba José Tinoco e Adelia 
da Costa Moreira, com 90 
anos de idade.

6: Etelvina Maria Tavares, 
falecida em 05/07/2022, 
fi lha de Eugenio Jose da 
Silva e Pompilia Maria da 
Conceição, com 94 anos 
de idade.

7: Celina Oliveira de Sou-

za, falecida em 08/07/2022, 
fi lha de José Marcelino de 
Oliveira e Margarida Dio-
linda de Oliveira, com 85 
anos de idade.

8: Valdemar de Sou-
za Leite, falecido em 
07/07/2022, fi lho de Julio 
Leite Pinheiro e de Maria 
Magdalena de Souza, com 
87 anos de idade.

9: Anderson Soares Cos-
ta, falecido em 13/07/2022, 
fi lho de Valcir da Silva Cos-
ta e Maria Regina Soares 
Costa, com 46 anos de ida-
de.

10: Maria Alice Dias 
Alves, falecida em 
13/07/2022, fi lha de Deo-
mario Pereira Dias e Maria 
Aracy Werneck, com 68 
anos.

11: Nilcéa Maria Chaves, 
falecida em 15/07/2022, fi -
lha de Nila Maria de Jesus, 
com 81 anos de idade.

12: Nair Lourenço 
de Oliveira, falecida em 
16/07/2022, fi lha de Jair 
Fortunato de Souza e Se-
bastiana Lourenço de Sou-
za, com 83 anos de idade.

13: Virginia Maria So-
bral da Silva, falecida em 
18/07/2022, fi lha de Jaco 
de Sobral e Sebastiana 
Francisca Silva de Sobral, 
com 68 anos de idade.

14: Magali Gomes da 

Silva Cordeiro, falecida em 
25/07/2022, fi lha de Wal-
demar Silva Rocha e Aladia 
Gomes da Silva, com 64 
anos de idade.

15: Servulo Pereira 
de Lemos, falecido em 
26/07/2022, fi lho de Teo-
nesto Pereira de Lemos e 
Alice da Motta Lemos, com 
77 anos de idade.

16: Adalcí Lessa da Silva, 
falecido em 27/07/2022, fi -
lho de Hermes Augusto da 
Silva e Nerine Lessa, com 
62 anos de idade.

MEMORIAL VIVA
(21) 2734-1501

LUCIANO DA CONCEI-
ÇÃO: falecido no dia 01. 
Filho de Luiza Maria da 
Conceição. Com 81 anos. 
Morador da Praça Cruzeiro. 
Rio Bonito.

BEATRIZ MARINS DA 
CONCEIÇÃO: falecida no 
dia 04. Filha de Ulisses de 
Marins Braga e Marcolina 
Pereira de Marins. Com 76 
anos. Moradora do Rio do 
Ouro. Rio Bonito.

MARLYNHOUSE CAR-
VALHO RIBEIRO: falecida 
no dia 04. Filha de Jacy 
Salles Ribeiro e Marlene 
Carvalho Ribeiro. Com 56 
anos. Moradora da Praça 
Cruzeiro. Rio Bonito.

VICTOR PIRES DA SILVA: 

falecido no dia 04. Filho de 
Manoel Oliveira da Silva e 
Alzira Alves da Silva. Com 
92 anos. Morador de La-
vras. Rio Bonito.

AYLTON SILVA AMO-
RIM: falecido no dia 05. 
Filho de José Soares de 
Amorim e Irene Rodrigues 
da Silva. Com 82 anos. Mo-
rador da Praça Cruzeiro. 
Rio Bonito.

ETELVINA MARIA TA-
VARES: falecida no dia 05. 
Filha de Eugenio Jose da 
Silva e Pompilia Maria da 
Conceição. Com 94 anos. 
Moradora do Rio Verme-
lho. Rio Bonito.

LAURA DIAS: falecida 
no dia 07. Filha de Emília 
Inácia da Conceição. Com 
78 anos. Moradora do 
Centro. Rio Bonito.

VALDEMAR DE SOUZA 
LEITE: falecido no dia 08. 
Filho de Julio Leite Pinhei-
ro e Maria Magdalena de 
Souza. Com 87 anos. Mo-
rador da Taquara. Rio de 
Janeiro.

RUBEM LUIZ DOS SAN-
TOS: falecido no dia 11. 
Filho de Benedita Maria da 
Conceição. Com 84 anos. 
Morador do Sape. Niteroi.

LEDA GOMES DA SILVA: 
falecida no dia 14. Filha 
de Waldemar Silva Rocha 
e Aladia Gomes da Silva. 
Com 56 anos. Moradora 

do Basilio. Rio Bonito.

JOÃO CORREIA DA SIL-
VA: falecido no dia 16. Fi-
lho de Manoel Correia de 
Araujo e Saturnina Ferreira 
da Silva. Com 74 anos. Mo-
rador do Brejo Grande. Rio 
Bonito.

DARCI DA CONCEIÇÃO: 
falecido no dia 17. Filho de 
Maria Francisca Rosa da 
Conceição. Com 78 anos. 
Morador da Praça Cruzei-
ro. Rio Bonito.

LUIZ ANTONIO DE 
SOUZA: falecido no dia 17. 
Filho de Linclon Antonio 
de Souza e Virginia Felis-
sima de Souza. Com 69 
anos. Morador de Boa Es-
perança. Rio Bonito.

ANTONIO VICENTE NE-
VES: falecido no dia 19. 
Filho de Domicio Vicente 
Neves e Josefa Matheus 
Neves. Com 79 anos. Mo-
rador do Boqueirão. Rio 
Bonito.

JOSINETE ANTUNES 
SOUZA: falecida no dia 23. 
Filha de Ozair Antunes Pi-
res e Josete Figueiredo Pi-
res. Com 50 anos. Morado-
ra do Imbau. Silva Jardim.

MÔNICA OLIVEIRA 
CRESPO: falecida no dia 
24. Filha de Antonio Go-
mes Crespo e Adjocelia 
dos Reis Oliveira Crespo. 
Com 38 anos. Moradora 
de Paineiras. Rio Bonito.

VALDIR GOMES DA 
SILVA: falecido no dia 
24. Filho de Alexandrino 
Gomes da Silva e Maria 
Alves da Silva. Com 80 
anos. Morador da Praça 
Cruzeiro. Rio Bonito.

ADNIR CORRÊA DA 
SILVA: falecida no dia 25. 
Filha de Catharino Mello 
e Maria Corrêa. Com 87 
anos. Moradora de Luci-
lândia. Silva Jardim.

WILÇA DE CASTRO: 
falecida no dia 25. Filha 
de Anastacio Feliciano 
de Castro e Alcidia Maria 
de Castro. Com 69 anos. 
Moradora de Parque An-
drea. Rio Bonito.

CIDALINA FERREIRA 
DA SILVA: falecida no dia 
26. Filha de Filadelpho 
Ferreira da Silva e Rosa 
Joventina Otti. Com 89 
anos. Moradora de Nova 
Cidade. Rio Bonito.

ADALCÍ LESSA DA 
SILVA: falecido no dia 
27. Filho de Hermes Au-
gusto da Silva e Nerine 
Lessa da Silva. Com 62 
anos. Morador da Cida-
de Nova. Rio Bonito.

AFONSO ALVES DE 
MELO: falecido no dia 
31. Filho de Nicanor Al-
ves de Mello e Jacira 
Maria Marinho de Mello. 
Com 54 anos. Morador 
de Jacundá. Rio Bonito.
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Delegacia de Rio Bonito 
prende homem por violência 
doméstica na Serra do Sambê

No último dia 11, a equipe da 
119ª Delegacia de Polícia de Rio 
Bonito, comandada pelo delegado 
Rodrigo Moreira, prendeu um ho-
mem de 36 anos, no bairro Serra 
do Sambê, por violência doméstica 
e familiar contra a ex-companhei-
ra.

A Justiça já havia expedido 
medidas protetivas contra o acusa-
do para a segurança da ex-mulher, 
mas ele teria ignorado e continua-
do a procurar a vítima.

Após levantamento de dados 
do setor de inteligência da delega-
cia, o homem foi capturado e preso. 
Em sede policial, ele teria confes-

Na delegacia, o preso teria confessado o crime e não se mostrado arrependido

FOTO: ARQUIVO FT

sado o crime e não se mostrado 
arrependido, segundo informa-
ções.

A Polícia Civil solicita a cola-
boração de todos para tornar Rio 

Bonito uma cidade mais segura.
Denuncie pelo Whatsapp da 

119ª DP de Rio Bonito através 
do número (21) 96706-3739, o 
sigilo é garantido.

BPRv prende mulher com 11 mil 
pinos de cocaína para endolação 

e 2 kg de maconha

O posto do Batalhão de Polícia 
Rodoviária (BPRv) de Boa Espe-
rança, em Rio Bonito, deu mais 
um prejuízo para o tráfico. No 
último dia 8, um táxi foi parado 
pelos policiais e dentro dele fo-
ram encontrados 11 mil pinos de 
cocaína vazios, prontos para uso, 
e mais 2kg de maconha prensada. 
A droga e o material apreendido 
seriam da passageira do táxi, 

uma mulher de 24 anos, que foi 
presa.

O material apreendido foi en-
contrado após o táxi ser parado 
no posto. Não demorou muito 
para os policiais encontrarem 
atrás do banco do motorista, 
duas sacolas pretas com os 11 mil 
pinos vazios usados para acondi-
cionar e vender cocaína.

Os tabletes de maconha pren-

sados foram encontrados na 
bolsa da passageira do veículo, 
segundo os policiais. A acusa-
da ainda teria dito que recebeu 
o material na Rodoviária Novo 
Rio de traficantes do Terceiro 
Comando, e entregaria no Jardim 
Esperança em Cabo Frio.

O caso foi registrado na 119ª 
Delegacia de Polícia de Rio Boni-
to, pra onde a acusada foi levada.

Acusada teria dito que levaria 
o material para endolação e 
a droga para o bairro Jardim 
Esperança, em Cabo Frio
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Festa da Padroeira de Maricá atraiu multidão 
com shows de Mumuzinho e Thiaguinho

Após dois dias de muito sam-
ba e pagode, o sertanejo invadiu 
o palco da Barra de Maricá com 
o show da cantora Lauana Prado 
na noite de domingo, 14, fechan-
do o terceiro dia da Festa da Pa-
droeira da cidade, Nossa Senhora 
do Amparo. O cantor Thiaguinho 
foi a atração principal do primeiro 
dia de festa, 12, e Mumuzinho do 
segundo dia, 13. 

1º dia de festa
Pela primeira vez cantando 

gratuitamente na cidade, o pago-
deiro apresentou músicas do novo 
show “Infinito”, que conta com 
canções de seus 20 anos de carrei-
ra. Entre elas: “Livre para voar”, 
“Fugidinha”, “Caraca Moleque”, 
“Deixa tudo como tá”, “Melhor 
eu ir”, “Dividido”, “Teu Segredo”, 
“Calma Amor”, “Sou o cara pra 
você”, “1 Minuto” e “Vencedor”.

“É um prazer imenso estar aqui 
em Maricá mais uma vez. A gente 
ficou um tempão sem fazer show 
e automaticamente sem reencon-
trar muitas cidades que fazem 
parte da história da minha vida. 
Eu estou completando 20 anos de 
carreira esse ano e já vivi muitos 
momentos lindos pelo estado do 
Rio de Janeiro e Maricá é um dos 
lugares. Eu fico muito feliz em 
participar da festa da padroeira. 
Sei o quanto é importante para a 
cidade momentos assim e eu ser 
escolhido para trazer e buscar ale-
gria, porque é uma troca, isso me 
deixa muito feliz e honrado”, dis-
se Thiago André que foi vocalista 
do grupo de pagode Exaltasamba 

por nove anos.
O prefeito de Maricá, Fabiano 

Horta fez questão de cumprimen-
tar Thiaguinho, conversou sobre 
algumas das políticas públicas 
implementadas pelo município e 
ainda o presenteou com uma placa 
pelos 20 anos de carreira.

“Que você leve essa placa como 
uma homenagem pública da grati-
dão que temos pelo trabalho que 
você realiza para a sociedade bra-
sileira. Maricá é uma cidade que 
tem um programa de transporte 
tarifa zero e todo esse serviço 
municipal é gratuito. A popula-
ção se desloca com tarifa zero. 
Temos uma moeda social pró-
pria que retroalimenta a econo-
mia local e as periferias da cida-
de. É um dinheiro que só circula 
na cidade e tem um grande pro-
grama de inserção universitário, 
o passaporte universitário para 
6500 jovens, que estão saindo do 
ensino médio e estudando medi-
cina custeado pela prefeitura. Só 
para você saber um pouco mais 
da nossa terra. Obrigado por 
tudo e sucesso no show”, disse 
o prefeito.

2º dia de festa
Com seu pagode romântico e 

sátiras engraçadas, o pagodeiro 
imitou pessoas famosas do meio 
musical e fez todo mundo rir e 
dançar durante duas horas de 
show na noite de sábado, 13/08.

“Essa é uma data muito im-
portante em que a cidade come-
mora a data da Padroeira, mas 
eu acho que a cidade também se 

comemora por vários motivos. 
Um deles é a volta depois da 
pandemia, de tanto tempo para-
do com as atividades. E a gente 
poder estar junto e celebrar isso 
é uma honra, um prazer imenso 
para mim. O que eu tenho que 
fazer é colocar essa galera para 
cima e a gente comemorar jun-
to”, disse o cantor, que já havia 
se apresentado na cidade em 
outras duas ocasiões.

Entre as canções interpre-
tadas por Mumuzinho, estavam 
algumas músicas conhecidas do 
público, como “Me apaixonei 
pela pessoa errada”, “Reticên-
cias”, “Você me vira a cabeça”, 
“Depois do prazer”, “Se eu não 
te amasse tanto assim”, “Fulmi-
nante” e “Evidências”.

Para tornar a festa ainda 
mais divertida, David Brazil foi 
o apresentador da noite de co-
memoração, ao lado da influen-
ciadora digital Deborah Duar-
te, que integra a Secretaria de 
Turismo.

“Para mim é uma alegria, 
uma honra poder apresentar, 
porque eu já vim aqui para ser 
jurado em concurso de rainha 
do carnaval, desfilei duas ve-
zes pelas ruas de Maricá com 
a minha Grande Rio e tenho 
um grande amigo que tem sítio 
aqui. Sempre que tenho uma fol-
ga, eu saio lá da Barra da Tijuca 
e venho para cá, para ficar no 
sítio dele, porque eu amo esse 
lugar e essa energia. E hoje é 
a minha primeira vez na festa 
da padroeira, Nossa Senhora 

do Amparo e está tudo maravi-
lhoso. Só tenho que agradecer”, 
contou David.

3º dia de festa
A dona do hit “Cobaias”, a 

cantora e compositora Laua-
na, apresentou as canções do 
álbum “Raiz”, com clássicos 
sertanejos que marcaram sua 
geração. Entre as canções es-
tavam “Não aprendi dizer 
adeus”, “Efeitos”, “Elevador”, 
“A ferro e fogo”, “Não tem bar 
na cidade”, além das autorais 
“Cobaia”, “Viva voz”, “Primei-
ro eu”, “Você humilha”, “Poti-
nho” e “Tem que respeitar”. 

Ela falou sobre a oportu-
nidade de se apresentar pela 
primeira vez no estado do Rio 
e em Maricá, na Festa da Pa-
droeira. 

“É uma honra muito grande 
para mim estar aqui, porque eu 
sei que essa é uma festa muito 
tradicional da região. Eu estou 
muito feliz porque esse é o meu 
primeiro show no estado do 
Rio de Janeiro. Estou estrean-
do com o pé direito nessa fes-
ta incrível. E já entendi que a 
galera está muito ansiosa, com 
muita expectativa. Eu também 
estou e espero que as pessoas 
gostem do show, que se divir-
tam”, disse a cantora sertane-
ja, dona de uma voz marcante 
e inconfundível.

Artistas locais, como a ban-
da TatudoEmCasa e a cantora 
Bruna Mandz, também marca-
ram presença no último dia de 

show na Barra em homenagem 
à padroeira, levantando o pú-
blico.

Para Amanda Regina, 44 
anos, moradora do Centro, o 
evento foi ótimo. “Resultado 
surpreendente, foi tudo mara-
vilhoso. Valeu muito à pena ter 
vindo aqui”, afirmou.

Moradora de Jacaroá, Li-
zandra Azeredo, 27 anos, apro-
veitou até o último momento 
da festa. “Eu só vim hoje por-
que era sertanejo, que é o que 
eu mais gosto. Achei o show 
incrível. Segurança 100%, não 
teve confusão ou briga,.  Eu 
gostei muito. Gratidão”, disse.

União de forças 
fez a diferença

O secretário de Turismo, 
Robson Dutra, comemorou a 
realização de mais um evento 
de sucesso. “Deu um público 
excelente e eu quero agrade-
cer à toda equipe da prefeitura, 
comunicação, segurança, trân-
sito, do turismo e a todos mes-
mo, o procurador, os funcioná-
rios da limpeza. É essa união 
que está fazendo realmente o 
sucesso dos nossos eventos”, 
declarou Dutra.

Nesta segunda-feira, 15, em 
que se comemora o dia da Pa-
droeira de Maricá, não acon-
teceram shows na Barra. As 
atrações se apresentaram no 
palco montado na Praça Or-
lando de Barros Pimentel, no 
Centro.

Mumuzinho divertiu  o público com canções e imitações de famosos. À direita, o prefeito Fabiano Horta (E) e o 
secretário de Turismo, Robson Dutra (D), entregam a Thiaguinho placa em homenagem aos 20 anos de carreira 

Evaldo Peclat Nascimento
evaldopeclatnascimento@gmail.com

O lançamento do livro “Silva Jar-
dim e a República, a Trajetória de 
um Propagandista”, da historiadora 
e professora Marta Lúcia Lopes Fit-
tipaldi, marcará as comemorações 
pelos 162 anos de nascimento de 
Antônio da Silva Jardim, patrono do 
Município de Silva Jardim. Será no 
próximo dia 18/08 (quinta-feira), a 
partir das 18 horas, no Centro Cul-
tural Capivari (CCC). O evento tam-
bém contará com a exposição de re-
lógios antigos “O Tempo não Para”, 
e a participação da Associação dos 
Artesãos (Associarte), além de apre-
sentação musical e homenagens. A 
escritora falará sobre a obra e a au-
tografará para os que a adquirirem.

 O lançamento terá o apoio da 
Prefeitura de Silva Jardim, através 
da subsecretaria municipal de Cul-
tura. Os relógios antigos a serem 
expostos fazem parte de acervos de 
colecionadores de antiguidades de 
Silva Jardim. O livro é o resultado da 

Lançamento de livro marcará comemorações dos 
162 anos de nascimento de Antônio da Silva Jardim

Lançamento 
do livro 
acontece no 
Centro Cultural 
Capivari no 
próximo dia 
18/08, às 18h 

FOTO: KATITO CARVALHO

tese de doutorado da autora e enfoca 
o trabalho do advogado e republica-
no nascido em 18/08/1860 e faleci-

do em 1891, no vulcão Vesúvio, na 
Itália. 

A autora, que é mineira, investiga 

FOTO: DIVULGAÇÃO os vários enfrentamentos causados 
pela propaganda de Silva Jardim 
e apresenta ao leitor personagens 
oitocentistas que estiveram no 
palco dos conflitos. Como os mú-
sicos pretos, muito provavelmen-
te, antigos cativos da Fazenda do 
Pântano, na Zona da Mata mineira. 
Também descortina os eventos e 
as articulações políticas que grada-
tivamente abalaram o prestígio do 
propagandista no interior do Par-
tido Republicano. O trabalho é ins-
pirado num dos antepassados da 
escritora que foi correligionário de 
Silva Jardim na luta pela República 
em uma de suas passagens por Mi-
nas Gerais.

Em função de seguidas decep-
ções, Silva Jardim retirou-se da 
cena política logo no segundo ano 
do Governo Provisório. Foi per-
sonagem inesquecível para seus 
contemporâneos pela sua escalada 
meteórica como tribuno republica-
no, pela persistência demonstrada 
diante de vários perigos e ameaças 
que teve de enfrentar em sua mili-

tância política e pela forma trági-
ca como desapareceu, em julho de 
1891, ao visitar o vulcão Vesúvio, 
em Nápoles, Itália. 

A escritora apresenta de forma 
prazerosa essa história, sem pres-
cindir do rigor acadêmico que dis-
tingue as melhores contribuições 
historiográficas. O livro é editado 
pela Editora Appris e tem 463 pá-
ginas. O lançamento tem o apoio, 
ainda, do Fórum Popular de Cultu-
ra de Silva Jardim, através do seto-
rial de “Literatura e Biblioteca”. No 
último dia 27/07, o representante 
do segmento no recém-eleito Con-
selho Municipal de Cultura, jorna-
lista Evaldo Peclat Nascimento, se 
reuniu com o subsecretário de Cul-
tura, Humberto Ramon; o Secretá-
rio de Turismo, Fellippe Mattos; e 
a assessora Vanderlane Barbosa de 
Souza para acertarem os detalhes 
do evento. Também participou o 
comerciante Selmo Corrêa de Sá, 
que intermediou os entendimentos 
para que a autora lance o livro em 
Silva Jardim.  
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Para debater os avanços que 
a internet 5G trará ao Bra-
sil, principalmente em setores 
como economia e educação, o 
Ministério das Comunicações 
promoveu no último dia 11, em 
São Paulo, o Seminário 5G.BR. 
A Associação dos Diretores de 
Jornais do Interior do Estado 
do Rio de Janeiro (AdjoriRJ) es-
teve presente no evento à con-
vite do secretário Especial da 
Secretaria de Comunicação do 
Governo Federal, coronel An-
dré Costa. 

A internet com velocida-
de 5G, que já é uma realidade 
em cinco capitais do país, São 
Paulo, Brasília, Belo Horizon-
te, João Pessoa e Porto Alegre, 
é considerada 100 vezes mais 
rápida que a atual, por isso, o 
seminário buscou entender o 
alcance que essa transformação 
trará a vida das pessoas. 

O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, falou sobre o 
avanço no setor da medicina e 
do agronegócio. “O 5G vai in-
terligar as pessoas com as má-
quinas, melhorar o agronegó-
cio, e vai crescer em torno de 

10 a 20% do PIB. Teremos na 
telemedicina, a cirurgia a dis-
tância”, destacou. 

Por vídeoconferência, o pre-
sidente Jair Bolsonaro parti-
cipou do Seminário e também 
falou sobre o agronegócio. “O 
Brasil já é um gigante do agro-
negócio, imagina agora como fi-
cará com o 5G? Nós estimamos 
que o uso de soluções 5G podem 
representar o impacto de até R$ 
590 bilhões por ano”, revelou.

Um dos setores que foi mais 
impactado, ao longo dos anos, 
com a velocidade da internet, 
foi a comunicação. Para o se-
cretário Especial da Secretaria 
de Comunicação do Governo 
Federal, Coronel André Costa, 
se adaptar a era tecnológica é 
importante.  

“Acredito na permanência 
dos meios, porém na sua adap-
tabilidade, e essa migração, ou 
essa conjugação de meios, é 
importante. Aquela pessoa que 
gosta, ainda, de sentir o chei-
rinho da tinta do jornal [im-
presso], vai ser contemplada, e 
aqueles que já estão na era mais 
tecnológica, ou que estiverem 
em locais que não seja possível 
ter o impresso, vão estar com 
acesso à internet”, disse o se-

AdjoriRJ participa de seminário sobre 
tecnologia 5G em São Paulo

cretário.
Para o presidente da AdjoriRJ, 

Marcelo Cunha, a velocidade e a 
qualidade da internet são muito 
importantes para o segmento da 
comunicação. “Nossas redações es-
tão conectadas com o mundo todo 
o tempo. Não somente a velocida-
de, mas a qualidade, a confiabilida-
de na conexão é muito importante, 
e o 5G nos proporciona isso. Nos-
sos profissionais publicam a notí-

cia do local onde o fato acontece. 
Não cabe mais o editor esperar o 
profissional chegar na redação 
com as imagens para terminar uma 
edição, elas precisam ser enviadas 
em alta resolução pela internet, 
e da mesma forma a edição segue 
para a gráfica”. 

Cunha ainda exemplificou a ve-
locidade na divulgação da informa-
ção, citando as postagens feitas na 
rede social da AdjoriRJ enquanto 

’Cinema na Escola’ com fi lme e 
atividades recreativas para alunos

O projeto “Cinema na Esco-
la”, da companhia Circo Teatro 
Sem Lona, chegou a Itaboraí. No 
último dia 11, a Escola Municipal 
Manoel Nazareno de Barros, em 
Colônia, recebeu a apresentação 
de um filme e atividades recreati-
vas, divididas em dois turnos para 
mais de 140 alunos da unidade 
municipal de ensino. A iniciativa 
foi realizada através da Lei de In-
centivo à Cultura do Ministério do 
Turismo e da Secretaria Especial 
da Cultura.

Durante a atividade, foi exibido 
o filme “Os Croods 2: Uma Nova 
Era”, além da realização de ativi-
dades culturais com alunos de 4 a 
10 anos. Após a apresentação do 
longa-metragem, exibido em uma 
tela de LED, os alunos participa-
ram de uma brincadeira em que 

tinham que descobrir nomes de 
filmes através de trilhas sonoras.

O projeto “Cinema na Escola” 
tem como objetivo promover o 
gosto pela sétima arte dentro das 
escolas públicas. Durante as ati-
vidades, foram distribuídas carti-
lhas educativas sobre cinema, com 
orientações pedagógicas e ideias 
para auxiliar na educação dos alu-
nos, que podem ser trabalhadas em 
salas de aulas.

A diretora da Escola Municipal 
Manoel Nazareno de Barros, Mar-
cele Rodrigues, ressaltou a impor-
tância dessas atividades para os 
alunos e agradeceu todo o apoio 
oferecido pela Secretaria Munici-
pal de Educação.

“Visando a autoestima dos nos-
sos alunos e focando em sua for-
mação cidadã, buscamos favorecer 

o aprendizado através do lúdico-
-pedagógico, em que são trabalha-
dos valores que visam despertar e 
expandir a criatividade dos nos-
sos educandos. Trazer atividades 
como essa para esses alunos é de 
extrema importância para o de-
senvolvimento e crescimento das 
crianças. Não posso deixar de 
agradecer o apoio de toda a equipe 
da Educação, que nos ajuda a so-
nhar com uma escola maravilhosa 
à altura da nossa cidade”, disse a 
diretora.

Outra unidade da rede muni-
cipal de ensino de Itaboraí que 
recebeu as atividades do projeto 
“Cinema na Escola” foi a Escola 
Municipal Adelaide de Magalhães 
Seabra, em Visconde, que contou 
com duas atividades na última 
sexta-feira (12).

os diretores ainda estavam partici-
pando do Seminário. “Entrevistamos 
o secretário Especial de Comunica-
ção, o Coronel André Costa, durante 
o evento, e um dos nossos diretores, o 
Tiers Rangel, fez as edições, colocou 
legenda e editou o vídeo no celular e, 
antes do almoço, já estava publicado 
nas redes sociais da Adjori. Enquan-
to conversávamos, a nossa jornalista, 
recebeu imagens e informações para 
confeccionar a notícia sobre o even-
to, mesmo estando no Rio. Com o 5G, 
isso será até 100 vezes mais rápido”, 
analisou ele.

Segundo o presidente da Associa-
ção, é importante representantes da 
imprensa estarem presentes não ape-
nas para a cobertura do evento, mas 
também como convidados. Além dos 
representantes da AdjoriRJ, estive-
ram presentes no Seminário, o presi-
dente da AdjoriBrasil, José Roberto 
Deschamps, que também preside a 
Adjori Santa Catarina, e o presidente 
da Associação Brasileira das Agên-
cias e Veículos Especializados em 
Publicidade Legal (Abralegal), Wla-
mir Freitas.

A AdjoriRJ foi representada pelo 
presidente Marcelo Cunha, do jornal 
Capital, Mercado & Negócios, e pelos 
diretores Nelson Cardoso, do jornal 
Nosso Bairro Jacarepaguá e Tiers 
Rangel, do Jornal Folha da Terra.
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À esquerda, a diretoria da 
AdjoriRJ e, acima, os diretores 
com o presidente da Adjori 
Brasil e Adjori Santa Catarina, 
José Roberto Deschamps  

FOTOS: DIVULGAÇÃO

A Policlínica Municipal Dermeval 
Garcia de Freitas agora é Hospital 
Municipal, segundo o CNES (Cadas-
tro Nacional de Estabelecimento de 
Saúde). A habilitação para unidade 
hospitalar de pequeno porte foi ne-
cessária para que a saúde de Tanguá 
avançasse e passasse a ter direitos 
que anteriormente não possuía.

A unidade, que há tempos realiza 
internações mas não faturava sobre o 
procedimento, a partir de agora pas-
sará a conquistar o faturamento des-
tinado a cada internação, assim como 
outros procedimentos executados 
que, por ser denominada policlínica, 
não obtinha a verba destinada pelo 
Ministério da Saúde.

Agora como hospital, a saúde de 
Tanguá passará a pleitear recursos 
novos, que anteriormente não havia 
possibilidade de disponibilizar en-

quanto policlínica, e também a saúde 
municipal passa a integrar o Progra-
ma de Apoio aos Hospitais Integran-
tes do SUS-PAHI.

Além disso, a administração mu-
nicipal está pleiteando junto ao Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro 
aproximadamente R$20 milhões para 
a construção e ampliação da unidade, 
saindo de 14 para 53 leitos.

“O objetivo principal dessa mu-
dança é que a saúde de Tanguá passe 
para um outro nível e comece a ter di-
reito sobre coisas que não tínhamos. 
Além disso, iremos ampliar a unidade 
e essa transformação queremos que 
tenha início ainda este ano. Tudo isso 
que está acontecendo é graças ao es-
forço do executivo e seus servidores. 
A saúde de Tanguá agradece”, disse 
Welington Oliveira, subsecretário de 
Saúde.

Policlínica Municipal 
Dermeval Garcia de 
Freitas agora é Hospital FOTO: SECOM / PMI Projeto 

aconteceu na 
Escola 
Municipal 
Manoel 
Nazareno de 
Barros, em 
Colônia

A Prefeitura pleiteia junto ao governo do estado a ampliação de 14 para 55 leitos

Evento debateu as transformações que diversos setores do país, dentre ele as comunicações, 
economia e agronegócio, devem passar com a nova velocidade da internet

FOTO: INTERNET
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Com o tema 
‘É tempo de 
criar’, o evento 
aconteceu em 
Brasília, Rio 
de Janeiro e 
Recife
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CIDADES

A Prefeitura de Niterói, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Planejamento, Orçamen-
to e Modernização da Gestão 
(Seplag), apresentou duas ofi-
cinas presenciais na Semana de 
Inovação 2022 deste ano, que 
aconteceu na segunda semana 
de agosto. As oficinas debate-
ram a importância da lingua-
gem simples e da utilização de 
técnicas para estimular a cria-
tividade no trabalho.

A equipe do Laboratório de 
Inovação de Niterói (LabNit), 
vinculado à Escola de Gover-
no e Gestão (EGG) comandou 
a oficina “E quando a criati-
vidade acabar?”, em Brasília. 
Ferramentas como Espinha de 
Peixe, Brainstorming e Mind-
map foram utilizadas no pro-
cesso, combinadas para um 
autoconhecimento sobre pro-
dutividade, evidenciando que 
criatividade é uma competên-
cia e pode ser desenvolvida.

“A oficina foi importante 
para estruturar as principais 
causas da falta de produtivida-
de, compartilhar as metodolo-
gias e analisar que esta é uma 
questão que envolve os servi-
dores e atrapalha efetivamente 

Niterói compartilha ações para tornar serviço 
público mais efi ciente na Semana de Inovação 

Arraiá de Lavras tem ação 
social e arrasta-pé na roça
Lívia Louzada

folhadaterradigital@gmail.com

Depois do sucesso de duas 
edições e o intervalo de dois 
anos sem acontecer por causa 
da pandemia, o Arraiá de La-
vras voltou a Rio Bonito. A fes-
ta aconteceu no último sábado 
(13), na quadra de esportes do 
bairro que fica na zona rural. 
Cerca de três mil pessoas de 
Rio Bonito e região, prestigia-
ram o evento que teve como 
atração a cantora sertaneja 
Paula Brito, a banda Os Feri-
nhas do Forró e o DJ Class. O 
encontro teve o apoio da Pre-
feitura de Rio Bonito, projeto 
CTAV e Instituto Ellos.

Nem mesmo o frio espan-
tou moradores e visitantes que 
cantaram e dançaram a noite 
toda. Além da diversão, comer-
ciantes também lucraram com 
a festa, vendendo vários quitu-
tes e bebidas para a população.

Para a diretora da Escola 
Municipalizada Professor San-
tos Loureiro, em Lavras, Lilia-
ne Alves, festas como essa são 
uma boa oportunidade para os 
moradores. “Nós sabemos que 
as crianças, principalmente 
de zona rural, não têm tanto 
acesso a oportunidades la-
zer, turismo, e que essa é uma 
oportunidade dos trabalhado-
res daqui serem vistos, mon-

cultura

O Hotel de Passagem surgiu pela ne-
cessidade da expansão das políticas pú-
blicas de proteção às mulheres e combate 
à violência, com o objetivo de preservar a 
integridade física, psicológica e social de 
cada mulher acolhida. O encaminhamen-
to é realizado após a emissão do parecer 
pela equipe técnica do Centro Especiali-
zado em Atendimento à Mulher em Situ-
ação de Violência Neuza Santos (Ceam).

A publicação normatiza e classifica 
os níveis de insegurança como possível 
risco extremo, risco grave ou moderado 
e também estabelece formas de acolhi-
mento emergencial em dias que o Ceam 
não funciona em que os encaminhamen-
tos serão de responsabilidade da Central 
Judiciária de Abrigamento Provisório da 
Mulher Vítima de Violência Doméstica 
(Cejuvida), no âmbito do Poder Judiciário 
do Estado do Rio de Janeiro.

A secretária destaca ainda que o 
município dispõe do Programa Auxílio 
Social para Mulheres em situação de vio-
lência que paga, mensalmente, 1.005,08.

“São políticas públicas que se comple-
mentam e impactam diretamente a pro-
blemática da violência doméstica contra 

a mulher, que não é uma questão de âm-
bito privado, mas uma questão social e, 
portanto, de responsabilidade coletiva. Se 
você conhece alguma mulher que viven-
cia um relacionamento abusivo indique a 
Codim para que possamos acolhê-la com 
respeito e dignidade”.

O Auxílio Social vem sendo pago des-
de janeiro deste ano. Até o momento, 83 
mulheres de Niterói em situação de vio-
lência já recebem o valor mensal que tem 
como objetivo principal ajudar mulheres 
a quebrar o vínculo com o agressor e 
romper o ciclo da violência. O benefí-
cio é pago por seis meses, prorrogáveis 
por mais seis. Para ter direito, a mulher 
precisa atender a requisitos como morar 
em Niterói, residir com o agressor no 
momento da agressão, efetuar o Boletim 
de Ocorrência e possuir renda de até três 
salários mínimos ou renda média per ca-
pita familiar de valor igual ou inferior a 
R$700,00. Os casos também são avalia-
dos pela equipe técnica do Ceam, respon-
sável pelo relatório técnico para a entra-
da no programa e o acompanhamento 
continuado das atendidas, inclusive para 
avaliar a prorrogação do benefício.

Prefeitura de Niterói 
regulamenta Hotel de 
Passagem para mulheres 
vítimas de violência

tarem sua barraquinha e mos-
trarem a cultura daqui”, disse 
a diretora. 

Como a diretora mencionou 
não foram só os adultos que se 
divertiram, os pequenos tam-
bém ganharam atividades pro-
movidas pelo projeto CTAV, 
como recreação, distribuição 
de brinquedos e princípios de 
alguns esportes.

“Essa foi a vez de trazer o 
CTAV Itinerante para o bair-
ro de Lavras. A última vez que 
trouxemos foi no ano passado, 
mas hoje, nosso objetivo é que 
os jovens possam ter acesso ao 
esporte e a ações sociais. Nos-
sa intenção é que consigamos 
afastar os jovens das drogas e 
da criminalidade, e até poder 
gerar uma perspectiva melhor 

através do esporte para eles”, 
disse o diretor do projeto 
CTAV, Tiago Bitesnik.

Também prestigiando o 
evento, o prefeito Leandro 
Peixe disse que a intenção do 
governo é fortalecer os bair-
ros. 

“A intenção é fortalecer a 
economia dos bairros do in-
terior para que a gente consi-
ga, futuramente, que isso vire 
uma cultura, e a gente possa 
trabalhar em cima do turismo. 
Quando os bairros tiverem as 
suas atividades (planejadas), a 
intenção de realizarem algum 
evento, nos procurem para 
que consigamos ajudar dando 
apoio a esses eventos, que são 
de grande importância”, disse 
o prefeito.

Festa reuniu cerca 
de três mil pessoas 
na quadra de Lavras, 
em Rio Bonito

o dia a dia da política pública. 
Entender coletivamente as me-
lhores práticas para os momen-
tos de inflexão é um avanço 
para agilizar qualquer proces-
so”, explicou a coordenadora do 
LabNit, Marina Ramos.

A Subsecretaria de Moder-
nização da Gestão apresentou 
a oficina “Linguagem Simples: 
complicando para descompli-
car”, no Museu de Arte do Rio 
(MAR). A equipe propôs o de-
bate sobre o porquê de se com-
plicar o linguajar de um serviço 
que pode ser compreendido de 
maneira simples, para ampliar o 
acesso de cidadãs e cidadãos aos 

serviços públicos.  
“Além de inspiradora, a ofi-

cina representou um momento 
valioso de relembrar a impor-
tância da Linguagem Simples. 
Buscamos gerar curiosidade e 
cativar possíveis multiplicado-
res da Linguagem Simples onde 
quer que estejam inseridos. Foi 
um momento de aprendizado 
coletivo que rendeu grandes 
inspirações”, destacou o espe-
cialista em Desenho de Servi-
ços da Seplag, Guilherme Quei-
roz Alves, criador da oficina.

A Semana de Inovação 2022 
teve o objetivo de promover de-
bates e trocas de experiências 

sobre iniciativas de uso de tec-
nologias, metodologias e pro-
cessos para melhorar o serviço 
público. Com o tema “É tempo 
de criar”, o evento aconteceu em 
Brasília, Rio de Janeiro e Reci-
fe. O evento foi organizado pela 
Escola Nacional de Adminis-
tração Pública (Enap); Tribu-
nal de Contas da União (TCU); 
Faculdade Latino-Americana 
de Ciências Sociais (Flacso) e o 
Ministério da Economia.

A Seplag também apresen-
tou, na Semana de Inovação, 
quatro vídeos relativos a expe-
riências de Niterói para tornar 
a administração pública mais 

RIO BONITO, DE 15 A 31 DE AGOSTO DE 2022

eficiente.
Fazenda – A Secretaria Mu-

nicipal de Fazenda (SMF) teve 
seis vídeos selecionados para par-
ticipar da Semana de Inovação 
2022. No eixo “Novas tecnologias 
a serviço da Transformação Di-
gital”, foram exibidos os vídeos 
“Secretaria Municipal de Fazenda 
orientada para resultados”; “O fu-
turo se constrói agora: a experi-
ência do Fundo de Equalização da 
Receita de Niterói”; e “Arrecada-
ção eficiente: a inovação de Nite-
rói na cobrança do ITBI.

No eixo “Inovação na Prática: 
gestão e métodos com impacto na 
vida das pessoas”, os vídeos da 
SMF selecionados foram “Aten-
dimento ao cidadão como priori-
dade de inovação: experiência de 
Niterói”; e “Secretaria de Fazen-
da de Niterói em prol da Equida-
de Racial”. Já no eixo “Políticas 
públicas inovadoras e entrega 
de valor público”, o vídeo exibi-
do foi “Educa Fisco; facilitando 
a vida do cidadão na Secretaria 
de Fazenda de Niterói”. Todos 
os vídeos foram disponibilizados 
no canal da Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap) no 
Youtube: youtube.com/user/Ca-
nalENAP.  

FOTO: TIERS RANGEL
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Através do Lona na Lua, Secretaria de 
Educação de Tanguá forneceu merenda 
nas férias para cerca de 800 alunos

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

Do dia 18 ao dia 31 de 
julho, quase 800 crianças 
e adolescentes, alunos das 
escolas de Tanguá que es-
tavam em férias, não deixa-
ram de se alimentar graças 
as doações feitas ao projeto 
Lona na Lua. A entidade 
social fez uma campanha de 
arrecadação de alimentos, 
que resultou em mais de 
duas toneladas de comida 
doadas à Secretaria de Edu-
cação de Tanguá.

O órgão distribuiu os 
alimentos para sete po-
los espalhados pela cidade, 
Creche Municipal Ozíris 
Rodrigues da Silva; e as Es-
colas Municipais Dearina 
Silva Machado, Ernestina 
Ferreira Muniz, Ipitan-
gas, Manoel João Gonçal-
ves, Zuquerina Rios e Padre 
Thomas Pieters.

“Eu quero agradecer a 
Secretaria de Educação de 
Tanguá pela forma como 
abraçou essa iniciativa. En-
contrei funcionários das es-
colas felizes. Merendeiras 
satisfeitas por poderem aco-
lher as crianças no período 
de férias escolares. Agra-
decer aos doadores, que en-

tenderam a importância da 
ação para essas famílias as-
sistidas”, disse o diretor e 
fundador do Lona na Lua, 
Zeca Novais.

Assim como Zeca, o se-
cretário de Educação de 
Tanguá, Luciano Lúcio 
Natalino, também exaltou 
o trabalho das merendei-
ras. “Agradeço por que tra-
balharam com muita ale-
gria. A importância delas 
nesse momento de dificul-
dade foi grande. Também 
agradeço a Secretaria de 
Esporte, que também nos 

ajudou com a colônia de 
férias para as crianças”, 
disse.

Ajuda
A parceria parece ter 

chegado em boa hora, pois 
Tanguá tem a segunda 
pior renda per capita do 
estado. Segundo Luciano, 
alguns pedidos, assim que 
o projeto foi anunciado, lhe 
surpreendeu.

“Estamos em uma situa-
ção complexa, isso é nacio-
nal, mas Tanguá é a segun-
da pior renda per capita do 

estado do Rio de Janeiro. 
Me surpreendeu muito 
quando a gente anunciou 
a parceria com o Lona, à 
procura das famílias, inclu-
sive em algumas situações, 
as famílias perguntaram se 
poderiam não só o aluno, 
mas as próprias famílias, 
se alimentarem. Isso é algo 
que acende a luz amarela. 
A gente faz um trabalho 
muito importante em Tan-
guá, mas ficou claro que o 
olhar a isso precisa ser de 
lupa”, ponderou o secretá-
rio.

Lona na Lua arrecadou mais de duas toneladas de alimentos que foram preparados em Tanguá

Lívia Louzada
folhadaterradigital@gmail.com

No último dia 7, a Asso-
ciação Oliveira & Castilho 
Top Team de Rio Bonito 
conquistou duas medalhas 
de ouro, três de prata e uma 
de bronze no Campeonato 
Intermunicipal de kickbo-
xing, que aconteceu no Clu-
be Tamoio, em São Gonçalo. 
Além de Rio Bonito, a com-
petição também teve atletas 
representando Magé e são 
Gonçalo.

Todos os cinco medalhis-
tas de Rio Bonito se classifi-
caram para a Copa Brasil de 
Kickboxing, que acontecerá 
em setembro no Paraná.

Para o atleta e também 
treinador da equipe de Rio 
Bonito, Ronaldo Oliveira, a 
intenção é colocar o nome da 
cidade cada vez em um lugar 
mais alto do pódio e manter 
a associação sempre entre as 
10 melhores do estado.

“Muito gratificante ver 
os atletas de Rio Bonito 
empolgados e participan-

do para o crescimento do 
esporte e da nossa equipe. 
A gente sabe que cada um 
tem sua dificuldade em par-
ticipar das competições, em 
todos os esportes, mas ver 
esse retorno é muito bom. 
Em 2021, ficamos em 4º lu-
gar no geral pela associação, 
e temos a ideia de nos man-
ter entre as 10 melhores do 
estado, sempre buscando o 
crescimento”, disse Ronaldo.

Veja a lista completa dos 
atletas medalhistas:

Ronaldo Oliveira Augus-
to

Ponit Fighting – Master 
– 1° lugar

Lucas Campos da Silva – 
Point Fighting- Adulto – 1° 
lugar

Alex Souza Silva – Kick 
light – Sub 17 – 3° lugar

Light contact – Sub 17 – 
2° lugar

Jordan Santos Magalha-
es – Point Fighting- Adulto 
– 2°lugar

Davi Castilho Augusto 
– Point Fighting – Sub 17 
– 2° lugar

Todos se classifi caram para a Copa Brasil que acontecerá no Paraná 

Kickboxing de 
Rio Bonito é ouro 
no Campeonato 
Intermunicipal
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