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PROJETO ESPECIAL
divulgação

Seminário
Maricá 2030
prepara rumos
turísticos
Encontro reuniu Prefeitura e
iniciativa privada para transformar
cidade em referência

B

uscando transformar
Maricá numa referência
turística, a Prefeitura
tem investido incessantemente em uma organização
e um planejamento de longo
prazo na área. Entre as ações
realizadas para alcançar esse
objetivo, uma das mais significativas foi o Seminário Maricá
2030, promovido em parceria
com a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). O evento aconteceu no
dia 13/11, numa casa de eventos em Ponta Grossa.
O projeto Maricá 2030 busca estruturar a oferta turísti-

ca como um todo, ao mesmo
tempo em que realiza a capacitação dos setores e colaboradores, de forma que o público receba um atendimento de
qualidade quando estiver na
cidade. A intenção da Prefeitura é a de incentivar atitudes
que despertem nas pessoas
não só o interesse por conhecer Maricá, mas por querer
voltar, trazendo mais visitantes e novos investimentos.
No seminário foram apresentadas estratégias para
impulsionar o turismo, entre
as quais a estruturação do
Conselho Municipal de Turis-

mo (Comtur), que foi aprovada
por todos os representantes.
Mas o que atraiu o interesse
de todos foi o novo aplicativo
oficial da cidade, o “Conheça
Maricá”, que está praticamente pronto e vai mapear todas
as ofertas em relação a eventos, pontos turísticos, restaurantes e hospedagens, numa
única plataforma. A iniciativa
vai facilitar bastante na montagem de pacotes e roteiros
turísticos.
Segundo o secretário de
Turismo, José Alexandre Almeida, com as mudanças, a
cidade só tem a ganhar, não
só pelo crescimento que será
proporcionado, inclusive com
a entrada de grandes empresas, mas também pelos empregos que serão gerados,
com a utilização exclusiva da

mão de obra local. O turismo
é uma indústria limpa, com
grande capacidade de geração de emprego.
“A nossa ótica aqui é planejar o crescimento da cidade
para as próximas décadas.
Buscamos integrar toda a rede
para que haja o crescimento
desse e de outros setores. Temos a expectativa de gerar
com isso 1000 novos postos
de trabalho já em 2020”, justificou.
Mesmo em fase inicial, a reestruturação turística já está
trazendo resultados aos empresários maricaenses. Dono
de uma pousada em Itaipuaçu, Edmar dos Santos, teve
um crescimento satisfatório
de 40% em seu negócio nos
últimos dois anos. Para ele,
os eventos promovidos pela

Fiscalização atuante nas lagoas
Catamarãs da Prefeitura entram em ação com Inea para proteção do ambiente
divulgação

●●A Prefeitura de Maricá, por

meio da Secretaria de Cidade Sustentável realizou nesta
terça-feira, 12/11, uma fiscalização para coibir construções
irregulares no entorno da Ilha
Cardosa, que fica as margens
da lagoa do Boqueirão.
Foram localizadas construções irregulares na faixa marginal de proteção, na lagoa do
Boqueirão. A ação teve a participação de representantes
do Inea. A ação contou com o

emprego de um dos catamarãs adquiridos pela Prefeitura
para fins de fiscalização conjunta com o Instituto Estadual do
Ambiente (Inea).
De acordo com o subsecretário da Secretaria de Cidade
Sustentável, Guilherme Di Cesar Motta, esse tipo de fiscalização é importantíssima e serve
principalmente para mostrar o
alcance do poder público.
“Estamos aqui para mostrar presença, ir atrás das ir-

regularidades e trabalhar para
que construções irregulares
nessas áreas de proteção não
aconteçam. Nossas fiscaliza-

ções são regulares, e nós estaremos sempre aqui, em prol
do meio ambiente”, explicou.
Para Sheila Rodrigues, re-

Prefeitura têm sido extremamente proveitosos.
“Isso dá um ganho para
todos nós. O município está
recebendo investimento grandioso e isso traz gente para a
cidade. Essa gestão, não só
a nível de turismo quanto ao
resto todo, tem trabalhado
pelo povo. Estou muito otimista para mais crescimento.
Além disso, Maricá é muito linda, todo mundo vai querer vir
para cá”, opinou.
“O turismo é uma ferramenta necessária para o desenvolvimento econômico da
cidade. Temos um potencial
nato para o turismo, e esse
projeto reforça isso. Não é
simplesmente receber o turista, é receber bem. É tratar
direito, para que ele volte sempre”, completou o empresário
Marcello Costa.
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Petróleo, Igor Sardinha
acredita que o turismo é a saída para uma boa entrada de
receita no município.
“Maricá está nessa cadeia
de aproveitamento do petróleo, mas há um prazo de validade para isso. Então, temos
agora o desafio de diversificar
a nossa economia. O turismo
é a meta e o caminho. Esse
planejamento é fundamental
para que a gente tenha sucesso”, concluiu confiante.

presentante do Inea e gestora
da APA de Maricá, esta ação
nas margens da Ilha Cardosa
auxiliou a perpetuar a fauna e
flora local. “Viemos para coibir
qualquer tipo de irregularidade que se tenha por aqui, principalmente as construções.
Isso é uma forma de proteger
as espécies daqui”, comentou.
Também participou da ação
o sub-chefe do parque estadual
da Serra da Tiririca, Jonathan
Ferrarez. “O objetivo de hoje foi
concluído, que era o de monitorar as unidades de conservação
e fortalecer as parcerias. A ação
era justamente para garantir a
proteção das unidades de conservação, municipal e estadual,
e perpetuar essa união”, disse.

