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Novos vermelhinhos

Mais tarifa
zero para
todos
Nove ônibus e início de linhas para
bairros que não tinham transporte
ampliam programa

N

ove ônibus começaram
a circular pelas ruas de
Maricá no dia 15/11, reforçando a frota da Empresa
Pública de Transportes (EPT).
“A Tarifa Zero é para nós um
desafio muito grande, mas é
algo que jamais vamos abrir
mão. Estes novos ônibus chegaram para melhorar o serviço, reduzindo a dinâmica dos
horários de intervalos entre
as linhas. Queremos ampliar
as linhas e ficamos felizes por
continuar garantindo a tarifa
zero para o povo de Maricá,
porque este é um direito civil
da população”, frisou o prefeito Fabiano Horta.
Presidente da EPT, Celso

Haddad explicou que o número de pessoas que usa o
vermelhinho cresceu. “Desta
forma, disponibilizamos um
contrato emergencial de seis
meses para garantir a excelência do serviço de transporte
ao mesmo tempo em que fazemos um estudo para a futura aquisição ou aluguel de
ônibus, para que a transação
seja mais vantajosa aos cofres públicos. Em dezembro,
entram em operação outros
14 ônibus contratados em forma de aluguel, totalizando 23
novos veículos em operação”.
Pa ra Â n g e l a C r u z ( 53
anos), a chegada de novos
ônibus vai facilitar seu des-

locamento. “Sempre vou de
Inoã para o Lagarto, onde
tem um programa da minha
igreja, então preciso do vermelhinho. Se eu levar menos
tempo esperando, é melhor
para mim”, comemorou.
“Para nós, a vantagem é
que vão abrir mais vagas, porque se tem mais ônibus, tem
mais profissionais. Se não me
engano, a empresa contratou

uns 70 motoristas pra ajudar”,
disse o motorista Davi Santos
(30 anos), na ocasião.
Dias depois, em 20/11, entrou em operação a linha E09,
Centro x Ponte Preta (Via Jacaroá), realizando um antigo
sonho dos moradores de Jacaroá, como Renata Marques
(37 anos) e sua mãe Ângela
Marques (57 anos). “Esperava
há tempos por essa notícia.

Precisava pegar um ônibus e
depois andar mais de 15 minutos a pé. Essa linha facilitou
muito minha vida”, disse Renata. “Se fizermos uma conta
por alto, o ônibus municipal
cobra R$3,70 por viagem. O
que economizo por dia com
os ônibus de graça me permite ir ao mercado, pagar
contas e comprar remédios”,
completou Ângela.

Prefeitura abre Estágio Remunerado
Programa prevê cerca de 300 vagas
●●A Prefeitura de Maricá,
através da Secretaria de
Trabalho, fez no último dia
12/11, no Centro Educacional
Municipal Joana Benedicta
Rangel, no Centro, a apresentação de um Tutorial para a
Inscrição referente ao Programa de Estágio Remunerado. A iniciativa teve como
objetivo tirar dúvidas dos

candidatos, evitando assim,
o preenchimento incorreto
do respectivo formulário disponível no site da Prefeitura.
Ao todo o Programa de Estágio Remunerado oferece
300 vagas com oportunidades para nível Médio/Técnico
e nível Superior. As vagas foram publicadas no edital sendo necessário a consulta para

saber quais estão disponíveis.
A inscrição é gratuita e sem
validade de concurso público.
Podem participar somente
alunos devidamente matriculados e frequentes em instituições de Ensino Superior
e Ensino Médio (modalidade
Normal/Formação de Professores ou Técnico).
A procura pelo programa já
era grande antes mesmo do
evento. Segundo a subsecretária da pasta, Arilda Rocha,

até o início da apresentação
do tutorial, as 18h, já havia
aproximadamente 500 candidatos inscritos no programa.
As inscrições para o processo
seletivo já estavam disponíveis no portal desde 8h da manhã do mesmo dia.
“Quero muito uma vaga no
estágio de técnico de enfermagem e quando soube pelo site
da prefeitura sobre esse tutorial, vi a oportunidade de tirar
todas as minhas dúvidas”, disse

Valeria Monteiro, de 36 anos,
que mora no Flamengo.
Moradora de Ubatiba, Mariana Santos (20 anos) está em
busca de um estágio em serviço
social. “Estou no quinto período
da faculdade, então o estágio é
obrigatório. Já dei uma olhada
no portal de inscrições, mas antes de iniciar a minha inscrição
preferi vir aqui para entender
melhor como funciona o processo seletivo”, explicou a jovem de apenas 20 anos.

