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Pesquisadores percorreram bairros ouvindo os moradores

A 
Prefeitura de Maricá, em 
parceria com a Organi-
zação das Nações Uni-

das (ONU), vem mapeando a 
população em situação de vul-
nerabilidade social residente 
na cidade, para que seja pos-
sível integrar essas pessoas à 
rede de serviços públicos do 
município. Cerca de 30 pesqui-
sadores do Instituto Munici-
pal de Informação e Pesquisa 
Darcy Ribeiro (IDR) têm reali-
zado o levantamento de infor-
mações do programa “Maricá 

 ● Maricá foi o município do 
Estado do Rio que mais ge-
rou empregos de carteira 
assinada nos últimos qua-
tro anos, de acordo com 
dados do Cadastro Geral 
de Emprego e Desemprego 
(Caged), divulgados pelo go-
verno federal e referentes 
até novembro passado. De 
janeiro de 2017 a novembro 
de 2020 foram criados na ci-
dade 6.592 novos empregos 
formais, representando um 
aumento de 52,5% na força 
de trabalho.

 ● A Prefeitura de Maricá 
divulgou no último dia 
04 de janeiro o calen-
dário de pagamento dos 
salários dos servidores 
munic ipa is  re ferente 
aos 12 meses de 2021. As 
datas previstas são vá-
lidas para os servidores 
públicos da administra-
ção direta e indireta do 
município de Maricá, in-
cluindo comissionados, 
efetivos, aposentados e 
pensionistas.

De acordo com o se-
cretário de Planejamen-
to, Orçamento e Gestão, 
Leonardo de Oliveira Al-
ves, a administração mu-

nicipal de Maricá adotou 
a prática de publicar o ca-
lendário de pagamentos 
há alguns anos, possibili-
tando aos servidores ter 
ciência de quando rece-
berão seus vencimentos, 
e às secretarias respon-
sáveis pelo procedimen-
to se organizarem para 
atender ao calendário, 
evitando atrasos e pos-
síveis problemas. “Essa 
iniciativa é uma forma de 
demonstrar respeito ao 
servidor e, acima de tudo, 
planejamento das ações 
da Prefeitura”, avaliou o 
secretário.

– Chegou a Sua Vez”, já tendo 
percorrido os distritos de Inoã 
e Itaipuaçu  e Ponta Negra.

Com base no Índice de De-
senvolvimento Social (IDS), fo-
ram identificados os setores a 
serem pesquisados: a equipe 
de agentes de campo aplica 
um questionário com 50 per-
guntas sobre saúde, educação, 
renda, emprego, habitação, 
acesso a serviços públicos e a 
redes de água, esgoto, equipa-
mentos de lazer e cultura.  A 
partir daí, é calculado o Índice 

de Pobreza Multidimensional 
(IPM), que identifica se o en-
trevistado está em situação de 
média ou alta vulnerabilidade 
(níveis 2 e 3 de pobreza do IPM) 
e entrará para o protocolo de 
atuação integrado para ser 
acompanhado pelas secreta-
rias de Saúde, Assistência So-
cial e Educação, dependendo 
de cada caso.

 “É importante reforçar à 
população de Maricá a impor-
tância de receber os pesqui-
sadores do Instituto e da ONU. 

Ao participar da pesquisa, 
será mais fácil a identificação 
da população vulnerável e o 
atendimento a ela”, ressal-
tou Alan Novais, presidente 
do Instituto de Informação e 
Pesquisa Darcy Ribeiro (IDR).

No distrito de Inoã, o le-
vantamento identificou, em 
um universo de 13.359 entre-
vistados, 2.396 pessoas em 
situação de média ou alta vul-
nerabilidade, que entrarão 
para o protocolo de atuação 
integrada do Programa. 

Ainda de acordo com o Ca-
ged, até novembro Maricá ha-
via gerado 967 novos postos 
de trabalho com carteira as-
sinada. Secretário de Desen-
volvimento Econômico, Igor 
Sardinha destacou que o bom 
desempenho de Maricá na ge-
ração de empregos é fruto do 
desenvolvimento econômico 
do município e de ações dos 
setores público e privado.

No caso do setor público, 
destacam-se os programas de 
suporte econômico no âmbito 
da pandemia do novo corona-

vírus, que sustentaram um de-
sempenho positivo na criação 
de empregos formais mesmo 
durante os meses mais crí-
ticos, com o fechamento do 
comércio reduzindo o ritmo 
econômico por toda parte.

O secretário avaliou o im-
pacto positivo das políticas 
de apoio à economia local na 
proteção e aumento do esto-
que de empregos de Maricá. 
Os programas de Amparo ao 
Emprego (PAE) e de Amparo 
ao Trabalhador (PAT) – que 
foram prorrogados até mar-

ço de 2021 após votação na 
Câmara Municipal – possibi-
litaram aos empregadores lo-
cais manter seus funcionários 
durante o período mais agudo 
da pandemia de Covid-19.

Com o PAE, pelo menos 3 
mil empregos foram preser-
vados, com a prefeitura pa-
gando um salário mínimo por 
funcionário das empresas. 
Já no PAT, 23.500 pessoas, 
entre profissionais liberais, 
autônomos e trabalhadores 
informais estão recebendo 
um salário mínimo mensal.

Maricá lidera geração de empregos no RJ
Dados do Caged apontam 6.592 novos postos de trabalho em toda a cidade

Servidor tem 
calendário de 
pagamento

DATACERTAPESQUISA

Prefeitura e 
ONU traçam 
perfil da 
população
Objetivo é mapear a população de Maricá 
em situação de vulnerabilidade social

PROJETO ESPECIAL

“ Essa iniciativa 
é uma forma de 
mostrar respeito 
ao servidor” , 
LeonardoAlves, 
secretário de 
Planejamento, 
Orçamento e 
Gestão.
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Conde tem 
plano de ação 
no verão

 ● Com a chegada do ve-
rão, estação de maior 
movimento de pessoas 
em Maricá, o Hospital 
Municipal Conde Mo-
desto Leal (HMCML) 
preparou seu plano de 
ação para o verão 2021.

A unidade está abas-
tecida e com equipes 
completas,  mas tem 
um limite de capacida-
de operacional. A pre-
visão  para a estação é 
entre 10 e 12 mil atendi-
mentos mensais.

Devido à pandemia 
e ao isolamento social, 
os atendimentos fica-
ram abaixo do registra-
do no ano passado, em 
janeiro de 2020 foram 
realizados 13.698 aten-
dimentos em  um mês.

“O  Conde é um hos-
pital de grande impor-
tância em toda a região, 
especialmente quando 
a pandemia impõe de-
safios adicionais. Por 
isso a Prefeitura está 
sempre atenta para 
que a unidade, que faz 
um atendimento ex-
cepcional para a sua 
capacidade, não fique 
sobrecarregada”, diz a 
secretária de Saúde de 
Maricá, Simone Costa.

 A unidade tem 90 
leitos, dos quais 8 para 
trauma (porta de en-
trada de acidentes de 
trânsito), 10 nas duas 
Unidades semi-intensi-
vas, quatro na unidade 
pós-cirúrgica feminina, 
quatro na pós-cirúrgica 
masculina; 8 na clínica 
médica feminina, 20 
na mascul ina,  c inco 
na pediatria, cinco na 
Unidade de Pacientes 
Graves ,  12  le i tos  da 
maternidade e 15 lei-
tos para pacientes com 
Covid-19.

Resultados mais rápidos 
na luta contra a Covid-19

I
naugurado em 26 de maio, 
o laboratório Dr. Francisco 
Rimolo Neto, instalado no 

Posto de Saúde Central, Centro 
de Maricá, realizou até o último 
dia de 2020, 12.880 exames 
para diagnóstico de Covid-19 
do tipo PT-PCR. O levantamen-
to, divulgado no último dia 8 de 
janeiro, comprova a importân-
cia da iniciativa da Prefeitura 
de fazer as análises na cidade, 
reduzindo assim a dependên-
cia do laboratório Noel Nutels, 
do governo do estado. Entre os 
testes realizados em Maricá, 
4.287 apresentaram resultado 
positivo para o novo corona-
vírus, enquanto houve 8.438 
resultados negativos e 155 in-
determinados.

A iniciativa da Secretaria de 
Saúde seguiu a estratégia de 
identificação prioritária pelo 
diagnóstico da infecção viral. 
De acordo com a biomédica An-
dréa Ribeiro, coordenadora da 
unidade com o biomédico Wil-
son Junior, em virtude dos pro-
tocolos implementados pelo 
Ministério da Saúde indicarem 
o RT-PCR como o exame de Pa-
drão Ouro (maior eficiência e 
eficácia), apenas o Noel Nutels 
absorvia a demanda do estado. 
“O aumento da demanda esta-
va congestionando o sistema 
e alongando cada dia mais os 
prazos para os resultados”, 
avalia a secretária de Saúde, 
Simone Costa e Silva. 

A ação da Prefeitura, através 
do Instituto de Ciência, Tecno-
logia e Inovação de Maricá (IC-
TIM), identificou a necessidade 
de um Laboratório de Biologia 
Molecular no próprio município 
capaz de absorver boa parte das 

TESTES

Laboratório Dr. Francisco Rimolo Neto analisou mais de 12 mil exames  de pessoas 

MARCOS FABRÍCIO

Contar com o laboratório na cidade agilizou o resultado dos exames, além de reduzir dependência do Lacen
MARCOS FABRÍCIO

Investimento para a saúde

PROJETO ESPECIAL

amostras. “Esse foi um sonho 
realizado”, acrescenta Simone.

Ainda de acordo com An-
dréa Ribeiro, a importância 
da testagem RT-PCR se deve 
ao fato de o exame identificar 
a doença em sua fase inicial, 
o que antecipa o tratamento 
e evita que os pacientes che-
guem a fase crítica da doença. 

“Desta forma, conseguimos 
diminuir a hospitalização, além 
de evitar a propagação do vírus 
através do isolamento social 
rigoroso dos contaminados”, 
explica ela. “O avanço do vírus 
foi acelerando e a necessidade 
de se obter a massificação de 
testes foi solicitada. Então a 
secretaria implementou ainda 

mais as testagens ofertando 
também a sorologia por qui-
mioluminescência, que pode-
ria mapear os casos, traçar um 
perfil epidemiológico, intensi-
ficar as políticas de isolamento 
aos setores”, completa.

Além dos exames, o municí-
pio também processa exames 
sorológicos – que não identifi-
cam diretamente o vírus e sim 
os anticorpos produzidos pelo 
organismo para combatê-lo - 
em empresas terceirizadas. 
Dos 24.342 testes sorológi-
cos realizados em Maricá de 
setembro a dezembro, 21.212 
apresentaram resultado ne-
gativo para Covid, e 3.130 de-
ram positivo.
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LAZER

Parque ocupa 
uma área de 10 
mil metros 
quadrados

N
o fim de novembro, a 
Prefeitura de Maricá en-
tregou à população mais 

uma área de lazer totalmente 
revitalizada: quatro meses de-
pois da inauguração do Par-
que a Céu Aberto, no bairro 
Parque Nanci, agora foi a vez 
da orla de Itapeba. Com a revi-
talização, o espaço, num total 
de 10 mil metros quadrados à 
beira da lagoa, ganhou acade-
mia para terceira idade, play-
ground, quadra de vôlei, ‘fut-
mesa’, duas áreas reservadas 
para pescadores artesanais 
locais, mesas para piqueni-
que, quiosques, horta urbana, 
35 vagas de estacionamento 
(seis delas reservadas para 
portadores de necessidades 
especiais), aviário e rampa de 
descida para barcos e jet-skis.

Com uma paisagem privi-
legiada, o local tem diversas 
áreas de contemplação, que 
incluem um barco de um dos 
pescadores mais antigos da 
região, que foi restaurado e 
ficará exposto. Também a Ca-
pela de São Pedro, que existe 

no local há 15 anos, foi revita-
lizada.

O local ganhou espaços 
com grama sintética, novas 
calçadas, pavimentação e uma 
imagem de Nossa Senhora 
Aparecida. A orla conta com 
uma placa onde consta o nome 
de todos os trabalhadores que 
participaram da revitalização.

Segundo o presidente da 
autarquia de Serviços de 
Obras de Maricá (Somar), Re-
nato Machado, o bairro todo 
foi valorizado pela obra. “Con-
seguimos superar e alcança-
mos nosso objetivo nesses 
quatro meses, entregando 
essa orla à população. É algo 
que mexe com a autoestima 
do bairro”, avaliou, antecipan-
do que a próxima orla a ser 
revitalizada será a do Marine, 
em São José de Imbassaí.

Um dos mais felizes com 
a inauguração era o comer-
ciante João Sousa de Abreu, 
o João Português, cujo nome 
batiza informalmente a locali-
dade em razão de seu restau-
rante funcionar ali há 56 anos. 
“O lugar já era conhecido e 
agora irá atrair muito mais 
gente. Só espero agora que a 
população conserve o que foi 
feito e preserve o lugar limpo 
e agradável sempre”, pediu.

Morando há 18 anos no 
local, Dora Santos, 59 anos, 

ganhou um presente com a 
nova orla: um oratório com 
a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida. “Antes eu organi-
zava uma comemoração no 
dia da padroeira, mas agora 
vou poder agradecê-la todo 
dia nessa bela praça, com essa 
bela paisagem”, disse ela.

Já Eliane Santana lembrou 
que desde que foi morar em 
Itapeba, há 32 anos, não havia 
presenciado obras de urbanis-
mo na região e, por isso, pediu 
para que moradores e turistas 
conservem a nova praça. “Es-
tou encantada, tudo isso ficou 
muito bom. O local foi amplia-
do, ficou aconchegante e boni-
to, mas é preciso que cuidem e 
preservem”, reforçou ela.

PROJETO ESPECIAL

Nova orla 
de Itapeba 
encanta a 
população
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Agressãoao patrimônio natural de Maricá
 ● Dois locais de grande atra-

ção de turistas foramalvo 
de vândalos entre o fim de 
2020 e o início deste ano: as-
pedras da Gruta da Sacristia 
e a base do Farol, ambos em 
Ponta Negra,apareceram 
com pichações, já removidas 
por equipes da Prefeitura.

Nocaso da Sacristia, para 
fazer a limpeza foram usados 
removedor detinta, escovas de 
aço e estopa. Os funcionários 
da autarquiaServiços de Obras 
de Maricá (Somar) levaram ho-
ras para restaurar ascaracte-
rísticas originais das pedras. 
Já no Farol de Ponta Negra,as 

pichações foram apagadas 
com uma nova pintura, retor-
nando aestrutura às suas con-
dições anteriores.

Ovandalismo foi condenado 
pelo secretário de Cidade Sus-
tentável Helter Viana Ferreira, 
ao lembrar que os responsá-
veis podem sofrersanções 
previstas na Lei de Crimes 
Ambientais do município. 
“OFarol é patrimônio turístico 
e cultural da cidade, além de 
estarinserido em uma Unidade 
de Conservação Municipal. Es-
tamosrealizando o monitora-
mento dos locais vandalizados 
para identificaçãodos infrato-

res”, afirmou o secretário, que 
pediu ajuda àpopulação com 
denúncias. 

“Disponibilizamoso telefo-
ne (2637-2052 ramal 289) e o 
e-mail(ambiente.juridicomari-
ca@gmail.com)da secretaria e 
contamos com o apoio dos ma-
ricaenses para denunciar ea-
judar a coibir essas práticas”.

Ocombate à ação de vânda-
los será ampliado. Segundo o 
secretáriode Ordem Pública 
e Gestão de Gabinete Institu-
cional Júlio Veras, opatrulha-
mento será reforçado em toda 
a orla de Ponta Negra, e emes-
pecial na Gruta da Sacristia. 

“As pessoas também podem 
nosajudar denunciando atos 
de vandalismo ao patrimônio 
público atravésdo Disque-Se-
op: 96809-1516”, destacou.

Osespaços públicos da cida-
de sofrem com o vandalismo 
há tempos. Ocaso mais em-
blemático foi o da destruição 
do monumento a São Joséde 
Anchieta, em Araçatiba, em 
2020. O memorial - uma escul-
tura emmadeira que marca o 
local daquele que é conside-
rado pela IgrejaCatólica como 
o terceiro milagre do jesuíta, 
que foi canonizadopelo papa 
Francisco.

 ● O acesso à praia e à gruta da 
Sacristia, em PontaNegra, foi 
escolhido para iniciar o projeto 
EcoAtitude 2021,iniciativa da 
Secretaria de Cidade Susten-
tável de Maricá que visapreser-
var áreas de interesse turístico 
e ecológico da cidade. Nolocal, 
foi montada uma tenda para 
distribuição de panfletos ere-
comendações aos visitantes, 
com técnicos em geologia da 
Uerj, daUFRJ e do Departa-
mento de Recursos Minerais 
do Estado (DRM-RJ).O secre-
tário HélterFerreira afirmou 
que a meta do projeto é fazer a 
populaçãoconhecer para pre-
servar. “Maricá possui mais de 
60% de seuterritório inserido 
em áreas protegidas e o início 
deste projetona Sacristia sim-

Área foi totalmente 
revitalizada, além de 

receber paisagismo

MARCOS FABRÍCIO
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Conscientização para preservar a natureza
boliza a nossa preocupação 
em resguardar essagrande 
riqueza geológica. As ações 
vão levar conhecimento ein-
formação aos nossos cida-
dãos e turistas”, completou.
De acordo com osubsecretá-
rio Guilherme Mota, em cada 
fim de semana haverá um 
grupodiferente participando 
do projeto, que vai se esten-
der por todo overão. “Haverá 
sempre alguém na tenda fa-
lando da importância deáreas 
como esta. Estamos também 
monitorando este e outros lo-
caispara coibir o turismo pre-
datório de que a Sacristia foi 
vítima”,afirmou. Para Marcos 
Cambra, pesquisador da facul-
dade de Geologia daUerj, esses 
atos de vandalismo devem ser 

coibidos especialmente emlo-
cais que são patrimônios na-
turais. “As rochas que estão 
aquisão um registro da histó-
ria do planeta Terra, e estamos 
aqui parainformar aos visitan-
tes sobre sua importância. 
São rochas com doisbilhões 
de anos, um pedaço da África 
que ficou aqui com a divisão-
dos continentes, começando 
neste trecho e seguindo até 
Macaé”,explicou.Quem estava 
no locaaprovou a iniciativa. “É 
muito importante e necessária 
esta ação,porque a natureza é 
o bem maior que temos”, resu-
miu o engenheironaval Mário 
Gutemberg, que foi conhecer 
a Sacristia com um grupo dea-
migos da Barra da Tijuca (Zona 
Oeste do Rio).

PROJETO ESPECIAL

Pichação na 
Sacristia

DIVULGAÇÃO

Posto Avançado da 
Sacristia



6    DOMINGO, 31.1.2021  I  O DIA

O 
dia 19 de janeiro de 2021 
vai ficar marcado na his-
tória da cidade de Maricá. 

Em ato simbólico realizado no 
Hospital Municipal Dr. Ernesto 
Che Guevara, em São José do 
Imbassaí, representantes da 
rede municipal de Saúde rece-
beram a 1ª dose da vacina con-
tra a Covid-19, a Coronavac.

Segundo a secretária de Saú-
de do município, Simone Cos-
ta, a cidade segue o protocolo 
estabelecido pelo Ministério 
da Saúde por meio do Plano 
Nacional de Imunização. Nesta 
etapa, somente as unidades fi-

xas como hospitais (Dr. Ernesto 
Che Guevara e Conde Modesto 
Leal), UPA, tendas de atendi-
mento específico para Covid-19, 
os laboratórios, asilos e aldeias 
indígenas.

“A partir do momento em 
que for ampliado o movimen-
to de vacinação e tivermos 
mais doses, vamos expandir e 
aumentar abrangência dessa 
imunização. A nossa meta e o 
nosso desejo é que o mais bre-
ve possível possamos vacinar 
a mãe, o pai, o tio e o avô, mas, 
agora não é o momento de pro-
curar as unidades e hospitais”, 

salientou Simone Costa.
Alívio e esperança foram as 

sensações da técnica de enfer-
magem do Hospital Municipal 
Conde Modesto Leal, Lenilza 
Corrêa da Silva, de 64 anos, a 
primeira a receber a dose da Co-
ronavc em Maricá. “Isso é muito 
bom. É o que estávamos espe-
rando há bastante tempo, pois 
vai ser a esperança para muitos 
brasileiros”, disse.

Integrantes do grupo prio-

ritário, os indígenas da aldeia 
Tekoa Ka’aguy Ovy Porã (“Mata 
Verde Bonita”, na língua guara-
ni), em São José de Imbassaí, 
também foram imunizados. O 
povo guarani recebeu os agen-
tes utilizando pinturas corpo-
rais, as mesmas que usam em 
dias de celebração.

A pajé Lidia Nunes, de 92 
anos, recebeu a primeira apli-
cação. Antes dela, a enfermei-
ra Rosane das Neves, que atua 

EMOÇÃO

Vacina contra 
Covid, um dia 
histórico
Prefeitura imuniza grupos prioritários  
estabelecidos pelo Ministério Saúde

na unidade de Saúde da aldeia, 
recebeu sua dose num ato que 
transmitiu confiança aos índios.

Maricá é um dos três muni-
cípios do estado – ao lado de 
Angra dos Reis e Paraty – a ter 
cobertura vacinal para povos 
indígenas, e dadas as condições 
de distribuição das primeiras 
doses aos estados, foi o primei-
ro no país a iniciar a imunização 
de todo um grupo prioritário de 
uma aldeia indígena.

Desconhecido até pouco tem-
po, Beiradinha virou celebrida-
de no início de janeiro: afinal, o 
cãozinho mobilizou por cinco 
dias os serviços do Corpo de 
Bombeiros, da Coordenadoria 
de Proteção Animal de Maricá 
e a família de Henrique Car-
valho, de 30 anos, que fabrica 
colchões de proteção para es-
calada, é alpinista e morador de 
Itaocaia Valley, em Itaipuaçu.

A história do resgate do ani-
mal teve início na manhã do dia 
4 de janeiro, quando uma guar-
nição do Corpo de Bombeiros 
foi acionada para um resgate 

no costão da Pedra de Itaocaia 
Valley. Depois de muita procu-
ra, os bombeiros acreditaram 
que Beiradinha já havia volta-
do para casa. No dia seguinte, 
os moradores ouviram choro e 
latidos, percebendo que o cão 
estava no mesmo local. Desta 
vez, a mobilização foi maior e 
foi utilizado inclusive um drone.

O voo do equipamento reve-
lou o local onde o animal estava, 
mas o deixou assustado. O al-
pinista, após escalar o costão, 
ainda precisou conquistar a 
confiança do cãozinho. “O Hen-
rique teve de dar água e ração 

para ele deixar que se aproxi-
masse”, conta a mãe do alpinis-
ta, Luciene Carvalho. O animal 
foi resgatado com o auxílio de 
uma bolsa feita pelo costureiro 
e especialmente adaptada, que 
ficou presa no gancho de um 
cabo de aço.

Uma vez salvo, Beiradinha 
não necessitou fazer qualquer 
esforço para conquistar o pes-
soal. “O Beiradinha já é da famí-
lia! Meu filho o resgatou e agora 
ele ganhou mais do que um lar 
temporário. Ele se deu bem com 
a gente, fica do nosso lado o 
tempo todo, faz pose para foto 

VINICIUS MANHAES

Cão está longe do perigo
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Beiradinha  é salvo por moradores na pedra de Itaocaia

e é super dócil”, acrescentou 
Luciene.

Mais do que um novo lar, 
Beiradinha ganhou também 
atendimento veterinário. Nes-
ta terça-feira, uma equipe da 
Coordenadoria de Proteção 
Animal da Secretaria de Saúde 
foi até o novo lar para fazer uma 

série de procedimentos, como 
vermifugar, dar suplemento e 
uma avalição veterinária.  Du-
rante 15 dias o cãozinho será 
avaliado e posteriormente será 
encaminhado para castração.

“O trabalho da nossa coorde-
nadoria é ajudar e auxiliar com 
os resgatantes desses animais. 
A população ajuda muito com 
o apoio do Lar Temporário. É 
muito satisfatório quando te-
mos esse trabalho voltado para 
o animal”, explicou a coordena-
dora Milena Costa.

Beiradinha retribuiu o cari-
nho da acolhida e da visita. Fez 
pose para foto quando Lucie-
ne pediu, deitou para ser exa-
minado no primeiro pedido da 
veterinária Ludmila Taveira e 
impôs respeito nos colegas da 
residência: nenhum dos sete 
gatos que frequentam a casa 
ocupam o sofá quando ele está.

Resgate animal
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ANSELMO MOURÃO

Obras seguem em 

ritmo acelerado 

Produtor terá um
NOVO ESPAÇO

A 
construção do novo 
Mercado do Produtor 
de Maricá,  que tem 

previsão de entrega para o 
segundo semestre, segue a 
todo vapor. A área constru-
ída é de 1.300 m2 e terá dois 
pavimentos, com um total de 
26 boxes onde haverá pei-
xarias, lanchonetes e outras 
lojas, além de um aquário flu-
tuante e área de convivência. 
O prédio está sendo erguido 
na Avenida Roberto Silveira, 
ao lado da Faculdade Maricá, 
no Flamengo. 

Segundo o secretário de 
Agricultura, Pecuária e Pes-
ca de Maricá, Júlio Carolino, 
a área externa de 10 mil m2 
terá um estacionamento e 
poderá ser usada para even-
tos. Assim, o antigo Mercado 
do Produtor foi demolido, e 
sua área será usada para car-
ga e descarga de produtos.

“Não foi possível manter a 
antiga estrutura para ofere-
cer um espaço funcional no 
novo projeto, até porque não 
seria mais útil para nós. Va-
mos dispor de um prédio bem 
mais moderno e com depen-
dências amplas para quem 
utilizar ou visitar”, garantiu 
o secretário.

Entre os projetos que es-
tão na pauta da Secretaria 
de Agricultura do município 
é a implantação, na Fazenda 
Ibiaci, no Vale da Figueira, 
de um capril- área destinada 
à criação e beneficiamento 
de produtos derivados de 
caprinos. “Um dos objetivos 

Mercado terá 26 boxes, lojas, lanchonetes, além de 
um aquário flutuante

Mulheres acolhidas
 ● Umnovo local para mulhe-

res vítimas da violência está 
surgindo nobairro do Fla-
mengo: a nova Casa da Mu-
lher tem previsão de entre-
gapara maio. O espaço, com 
220 m2, terá atendimen-
topsicológico, com advo-
gados e assistentes sociais, 
espaço multiuso,biblioteca, 
sala para exibição de filmes, 
palestras e oficinas (quesó 
irão acontecer após a pande-

mia de Covid-19). Enquanto 
aconstrução prossegue, a 
Casa da Mulher está funcio-
nando naRua Pereira Neves 
274, Centro de Maricá, ao 
lado da Secretaria deDirei-
tos Humanos.“Nesse novo 
espaçohaverá atividades 
que darão novas possibilida-
des às assistidas.Pretende-
mos implantar um salão de 
beleza-escola, capacitando 
essasmulheres e oferecendo 

PROJETO ESPECIAL

 ● Vários pontos de São 
José do Imbassaí que so-
frem com alagamentosem 
dias de chuva vêm rece-
bendo obras de drenagem 
e urbanização,quando todo 
o serviço estiver concluí-
do. Esta e outras áreasinte-
gram o levantamento feito 
pela autarquia Serviços de 
Obras deMaricá (Somar), 
que detectou, em toda a ci-
dade, quais regiõestinham 
problemas de drenagem 
que exigiriam soluções 
mais complexas.

As ruas JornalistaRay-
mundo Monteiro, Jornalista 
Irineu Marinho e Jornalista 
LourivalDuarte de Souza es-
tão recebendo as novas ga-
lerias sob os canais quepas-
sam pelo bairro, garantindo 
o escoamento mais rápido 
da água dachuva. Ao final da 
obra, 660 metros de gale-
rias com dimensões de3,80 
m x 1 m cada terão sido ins-
taladas. Além das galerias, 
serãoutilizados em todo o 
período da obra tubos de 
concreto armado nosdiâme-
tros de 400 milímetros, 600 
milímetros, 800 milímetros 
e1000 milímetros. As esca-
vações ao longo das vias 
contempladas peloprojeto 
possuem entre dois e seis 
metros de altura, variando 
deacordo com as necessi-
dades de cada local.

De acordo com Fátima-
da Conceição, de 59 anos, 
moradora do bairro, a 
obra próxima àsua casa é 
extremamente importan-
te. “Essa obra está sendo-
maravilhosa. A minha rua 
tinha muita lama, já ocor-
reram algumasenchentes 
que prejudicaram várias 
pessoas daqui e essa dre-
nagem vaitrazer várias me-
lhorias e evitar que novas 
ocorram”, concluiu.

Combate a 
enchente 
em São José 
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do projeto é levar cerca de 
300 alunos da rede pública 
municipal para aprender as 
técnicas de beneficiar o leite 
e fazer queijo”, explica Júlio 
Carolino.

Outro projeto que está 
sendo avaliado é a constru-
ção de um parque de exposi-
ções nas imediações do prin-
cipal acesso da fazenda, ao 
lado da rodovia RJ-106. Se-

gundo o secretário, o espaço 
também seria utilizado como 
uma escola agroecológica 
destinada aos alunos da rede. 
A construção ainda não tem 
data definida para começar.

atendimento gratuito a todas 
as acompanhadaspela casa”, 
afirma a coordenadora de Po-
líticas Públicas paraMulheres, 
Luciana Piredda. “Muitas des-
sas mulheres sofrem emrela-
ções abusivas. Recompondo 
a autoestima, as mulheres 
sefortalecem para buscar 
seus direitos e uma vida sem 
violência”,ressaltou.A nova 
Casa daMulher é resultado de 
uma emenda parlamentar do 
então deputadofederal Fabia-
no Horta. Criada em 2009, a 
instituição fez, aténovembro 

de 2020, 6.657 atendimen-
tos de mulheres que pas-
saram porviolência, mas 
conseguiram ali o acolhi-
mento necessário parasu-
perar a dor e dar a volta por 
cima.“Há nove anos fuies-
pancada por dois homens, 
um deles meu ex-marido. 
Na delegacia, meorienta-
ram a procurar a Casa da 
Mulher, onde fui amparada 
durante oprocesso: até no 
exame de corpo de delito 
elas foram comigo”,afirma 
uma das atendidas.

COMPRAS E LAZER
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