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MARCOS FABRÍCIO

ICTIM e UFRJ assinaram protocolo de intenções para novos projetos

O 
Instituto de Ciência, Tec-
nologia e Inovação de 
Maricá (ICTIM) e a Univer-

sidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ) assinaram, no dia 18 
de fevereiro, um protocolo de 
intenções com a finalidade de 
desenvolver projetos de pesqui-
sa científica na área da Saúde, 
prioritariamente aqueles rela-
cionados ao enfrentamento da 
pandemia de Covid-19. O termo 
abrange as diversas áreas da 
administração pública.

“A partir deste documento, 

 ● A Secretaria de Ordem Pú-
blica e Gabinete Institucional 
de Maricá (Seop) convocou, no 
início de fevereiro, 17 aprova-
dos no último concurso para a 
Guarda Municipal. De acordo 
com a pasta, o quantitativo 
convocado corresponde exa-
tamente aos cargos vagos dis-
poníveis na GM. Ainda segun-
do a secretaria, a convocação 
é uma exceção prevista na lei 
complementar 173/2020, que 
restringiu o provimento das 

 ● A Secretaria de Políticas 
para a Terceira Idade de 
Maricá inaugurou, no fim de 
janeiro, a casa-abrigo para 
idosos ‘Meu Lar em Maricá’, 
destinada a pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade 
social. Segundo a pasta, o 
espaço de abrigamento, com 
capacidade para quinze ido-
sos, vai contar com uma equi-
pe composta por psicólogos, 
neuropsicólogos, assisten-
tes sociais, fisioterapeutas, 
técnicos em enfermagem e 
cuidadores.

De acordo com a secre-
tária Lezirée Figueiredo, o 
espaço foi criado com foco 
naqueles idosos mais neces-
sitados e desamparados, que 
não têm família, renda ou lu-
gar para morar.

“São pessoas que muitas 
vezes estão em situação de 
rua e não têm condições mí-
nimas de se manter. O pro-
pósito do espaço é ser um 
lugar de acolhimento, para 
oferecer bem-estar a quem 
chega”, afirmou.

O vice-prefeito Diego 
Zeidan destacou a chegada 
de mais um equipamento 
público para os idosos da 
cidade. “Neste momento é 
importante ter à disposição 
um lugar assim, ainda mais 
pelos idosos pertencerem ao 
grupo de risco da Covid-19. 
Isso amplia a capacidade de 
atendimento do município e 
oferece um lugar onde eles 
tenham qualidade de vida, 
além de criar vínculos sociais 
que não existem na rua”, ob-
servou o vice-prefeito.

formalizamos uma parceria 
que será um ganho para Ma-
ricá. A UFRJ passa a ser uma 
colaboradora estratégica da ci-
dade, dando o protagonismo à 
ciência, que infelizmente ainda 
é muito desvalorizada no país. 
O prefeito Fabiano Horta tem 
tentado mudar essa história e 
apostar cada vez mais no setor. 
A prova disso é a condução de 
destaque da Prefeitura frente 
à pandemia de Covid-19”, des-
taca Pansera.

O acordo inclui a assistên-

cia, ensino, pesquisa, inovação 
e avaliação de incorporação 
tecnológica no Sistema Único 
de Saúde (SUS) de novos testes 
diagnósticos, medicamentos, 
vacinas e estratégias que dimi-
nuam a transmissão e ocorrên-
cia de formas graves de doen-
ças como a Covid-19.

“Esta parceria estratégica 
com o ICTIM é importante para a 
promoção de ações integradas 
de combate à Covid-19, dissemi-
nando conhecimento e inova-
ção”, avaliou a reitora da UFRJ, 

Denise Carvalho.
O documento reafirma a 

importância de promover o 
desenvolvimento científico e 
tecnológico e de buscar a sus-
tentabilidade para a economia 
maricaense. Outro ponto impor-
tante é a elaboração de um Pla-
no de Capacitação em Pesquisa, 
para desenvolver estratégias 
inovadoras voltadas à saúde, 
conforme cita o virologista 
Amílcar Tanuri, chefe do Labo-
ratório de Virologia Molecular 
do Instituto de Biologia da UFRJ.

vagas – editada em abril pela 
Presidência da República, a lei 
proíbe os gestores públicos 
de aumentar os gastos com 
pessoal durante o período de 
enfrentamento da pandemia 
de Covid-19. O chamamento 
corresponde a reposições de-
correntes da saída de profis-
sionais do quadro efetivo.

Para o subsecretário de 
Ordem Pública, Rhonaltt 
Bueno, a chegada dos 17 no-
vos servidores significa uma 

renovação necessária para a 
corporação. “Os futuros guar-
das representam isso, um fô-
lego novo para uma Guarda 
Municipal que vem trabalhan-
do ainda mais desde o início 
da pandemia. E representa 
também a continuidade dos 
serviços prestados com exce-
lência”, disse o subsecretário.

Os critérios para convoca-
ção dos aprovados foram os 
previstos nos termos do con-
curso, como a classificação 

pela nota da prova objetiva. 
Foi considerado também o cri-
tério de proporcionalidade do 
sistema de cotas para pessoas 
com deficiência e negros.

A lista dos candidatos con-
vocados, bem como toda a do-
cumentação que deverá ser 
apresentada para que tomem 
posse, está no edital de con-
vocação, publicado no dia 8 
de fevereiro e disponível para 
consulta em marica.rj.gov.
br/2021/02/08/jom-1131.

Aprovados da GM são convocados
Chamamento corresponde à reposição da saída de guardas municipais

CONCURSO

Maricá 
ganha abrigo 
público para 
idosos

Casa atenderá 
pessoas em 
situação de 
vulnerabilidade

MAIS CUIDADOPESQUISA

Prefeitura 
assina 
protocolo 
com a UFRJ
Acordo visa desenvolver projetos 
científicos na área de saúde
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Mais de três mil vacinados
 ● Desde o dia 19 de janeiro, a 

Prefeitura de Maricá aplica 
a primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 nos gru-
pos prioritários do muni-
cípio. Das 2314 pessoas já 
imunizadas com a primeira 
dose, 1895 são profissionais 
da saúde que estão na linha 
de frente do combate à pan-
demia. Já a segunda dose 
foi aplicada para 781 desses 

profissionais e a imunização 
prossegue dentro do crono-
grama, atendendo os grupos 
prioritários previstos nos 
critérios do Ministério da 
Saúde, como idosos acima 
de 95 anos, por exemplo. 

A técnica de enfermagem 
da Secretaria de Saúde Ga-
briela Serra, que acompa-
nhou de perto a vacinação 
de alguns idosos, contou 

que os idosos receberam 
muito bem as equipes em 
suas casas. “Em todas as re-
sidências fomos muito bem 
atendidos. É revigorante 
ver a sensação de alívio nos 
olhos deles e nos dos seus 
familiares, eu fico feliz com 
isso. A nossa equipe recebe 
constantemente mensagens 
de gratidão, eles se sentem 
reconhecidos”, disse ela.

Saúde vacina os 
idosos com mais 
de 100 anos

A 
estratégia de vacina-
ção contra a Covid-19 
em Maricá priorizou, na 

primeira semana de fevereiro, 
um grupo muito especial: os 15 
moradores do município com 
mais de 100 anos de idade, 
que foram visitados em suas 
residências pelas equipes da 
Secretaria de Saúde.

Dona Irene Pereira, de 102 
anos, moradora de Itapeba, 
recebeu o imunizante e come-
morou. “Eu estou muito feliz, 
agradeço muito pelo cuidado 
comigo e pela oportunidade de 
receber essa vacina”, disse ela, 
acompanhada da cuidadora, 
Maria Diniz, que também cele-
brou a chegada da equipe: “Hoje 
é um dia mais que especial, eu 
sou cuidadora da dona Irene e 
estou muito emocionada, muito 
bom sentir esse alívio de saber 
que agora ela está vacinada, só 
temos que agradecer”, afirmou.

A mesma felicidade foi com-
partilhada na casa da Dona 
Natividade Peçanha Trindade, 
também de 102 anos. Segundo 
seu genro, Daniel Rangel, de 67 
anos, a família esperava ansiosa 
por esse momento.

“A vacina realmente é a 
grande esperança da gente 
acabar com esse isolamento e 
com essa pandemia, estávamos 
esperando com muita ansieda-
de para vê-la imunizada e esse 
com certeza é um momento his-
tórico. Agora temos a tranquili-
dade que ela não vai pegar esse 
vírus que tem causado tanto es-
trago no mundo”, ressaltou ele.

Na casa da aposentada Isa 
Ferreira da Costa, de 106 anos, 
moradora do bairro de Ponta 
Grossa, quem acompanhou de 
perto a vacinação foi o sobrinho 
Geraldo Coimbra, de 63 anos. 
Para ele, esta é uma das etapas 
necessárias para que a família 
se tranquilize e que a idosa pos-
sa sair mais quando for imuniza-
da totalmente.

“A gente segue todo o proto-
colo desde o início da pandemia. 
Chega aqui, tira os sapatos, usa 
álcool a todo momento e evita 
sair quando dá. A minha tia sen-
te falta de encontrar a família 
e ir a restaurantes . Quando as 
coisas melhorarem e ela estiver 
imunizada, ficaremos bem mais 
aliviados”, comentou Geraldo.

CORONAVÍRUS

Centenários integram o grupo prioritário da imunização

EVELEN GOUVÊA

Grupo prioritário. Saúde vem imunizando idosos na faixa dos 100 anos, nessa etapa

PROJETO ESPECIAL

 ● Em funcionamento desde 
2016, o Serviço de Atenção 
Domiciliar (SAD) da Secre-
taria de Saúde de Maricá 
passou a atender também 
pacientes da Covid-19 em re-
cuperação - a maioria deles 
acamada e sem capacidade 
de locomoção, que recebe 
o grupo uma vez por sema-
na. Atualmente, 62 pacien-
tes são atendidos por duas 
equipes, formadas por mé-
dicos, enfermeiros, assisten-
tes sociais, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, dentistas, 
nutricionistas e psicólogos.

Ocimar Monteiro da Sil-
va, de 55 anos, recebeu alta 
do tratamento no dia 8 de 
fevereiro, após nove meses 
recebendo a equipe em sua 
casa, no Parque Nanci. Oci-
mar ficou 32 dias internado 
no Hospital Municipal Dr. Er-
nesto Che Guevara e chegou 
a ter 92% dos pulmões com-
prometidos pela doença.

“Eu sou um milagre, nem 
esperava estar aqui!”, afir-
mou ele, ao resumir o traba-
lho da equipe. “Eu mesmo 
não acreditava porque perdi 
36 quilos, mal conseguia fa-
lar e não segurava nem um 
copo d’água. Ainda tenho al-
gumas sequelas mas, perto 
de como estava, posso dizer 
que sou um novo homem. Só 
tenho a agradecer à equipe 
pelo cuidado e carinho comi-
go e com minha família, da 
qual hoje todos fazem par-
te”, ressaltou Ocimar.

Programa 
da Saúde 
atende 
pacientes 
em casa

Agentes 
monitoram 
recuperação da 
Covid-19

DOMICÍLIO
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Itaipuaçu 
recebe mutirão 
de obras

SERVIÇOS

Ação no distrito sem prazo para conclusão

Vamos conseguir 
fazer com 
que Itaipuaçu 
ganhe uma 
nova imagem, 
ganhando esse 
caráter de zelada 
e cuidada”
FABIANO HORTA,
Prefeito de Maricá

 ● A Prefeitura de Maricá ini-
ciou no dia 17 de fevereiro a 
reabertura do canal da Barra 
de Maricá. A ação emergen-
cial foi necessária em função 
da recente mortandade de 
peixes registrada na região 
do Caju, que teria ocorrido 
por falta de oxigenação das 
águas da lagoa – foram re-
colhidas cerca de três tone-
ladas de peixes mortos, dias 
após o período do carnaval.

A abertura do canal, que é 
controlada, permite a entra-
da de água do mar e a saída 

Avenida Beira 

Mar recebeu 

melhorias 

estruturais

Prefeitura reabre canal da Barra
de água da lagoa, uma troca 
que, em ocasiões anteriores, 
trouxe benefícios ao ambiente 
lagunar, com melhora geral dos 
índices de controle. Dez máqui-
nas atuam no canteiro em dois 
turnos, das 8h à meia-noite, 
para acelerar o trabalho.

Para o secretário de Agri-
cultura, Pecuária e Pesca de 
Maricá, Julio Carolino, o re-
sultado da abertura do canal 
é sempre muito benéfico para 
as lagoas. “A quantidade de 
espécies que vem das águas 
marinhas é sempre grande e 

enriquece o sistema, prin-
cipalmente de camarão e 
crustáceos. O pescador se 
beneficia porque conta com 
mais pescado de espécies 
variadas”, afirma Julio, ci-
tando a tilápia, a tainhota e 
o parati como espécies mais 
comuns de se encontrar.

Esta é a terceira vez, des-
de 2019, que a ligação do 
mar com o sistema lagunar 
de Maricá é aberta também 
para melhorar sua oxigena-
ção, sempre entre os meses 
de fevereiro e março.

M
aior distrito de Maricá, 
Itaipuaçu recebeu, no 
início de fevereiro, uma 

verdadeira “tropa de choque” 
da Prefeitura de Maricá, para 
uma série de ações de urba-
nismo e conservação. Cerca 
de 1.500 funcionários da au-
tarquia Serviços de Obras de 
Maricá (Somar), mais de 50 
caminhões e 20 escavadeiras 
trabalharam na região, reali-
zando serviços de capina, troca 
de iluminação, asfaltamento, 
drenagem, instalação de meio-
-fio e sinalização de ruas.

O prefeito Fabiano Horta 
acompanhou o início do muti-
rão, em 1º de fevereiro, e des-
tacou a importância da ação 
para o distrito. “É um mutirão 
de obras e de conservação 
que tem o objetivo de colocar 
a casa em dia em Itaipuaçu”, 
afirmou Horta, ressaltando 
que a pandemia de Covid-19 
fez com que as demandas por 
serviços de conservação se 
acumulassem, e assegurando 
que, com este tipo de ação, os 
problemas serão soluciona-
dos. “Eu tenho certeza de que 
vamos conseguir fazer com 
que Itaipuaçu ganhe uma 
nova imagem, ganhando esse 
caráter de zelada e cuidada, 
que é o objetivo do governo”, 
destacou.

Nas orlas, o mutirão per-
correrá do Recanto até o 
quiosque do Guga, onde um 
trator fará a limpeza da via 

e da margem do canal, além 
do recapeamento da Rua 1 ao 
Recanto, e a recuperação da 
iluminação da via. No Jardim 
Atlântico Leste e Central e na 
Estrada Velha de Itaipuaçu o 
mutirão fará a manutenção 
do meio-fio e drenagem, en-
quanto na esquina das ruas 36 
e 44 está sendo executada a 
pavimentação e a finalização 
do estacionamento da quadra 
poliesportiva.

O aposentado João Ferrei-
ra Paz, de 72 anos, morador 
de Itaipuaçu há mais de 30 
anos, disse que a mudança foi 
muito nítida. “Devido a esse 
tipo de ação conseguimos 
ver a mudança, é muito im-
portante manter, não adianta 
só fazer, por isso estou satis-
feito”, contou.

Eliana Nobre Leal, de 69 
anos, moradora do Jardim 
Atlântico Leste, contou que 
reside no local há cerca de 40 
anos, e antes só havia barro. 
“A gente tem orgulho de falar 
que mora aqui, temos asfal-
to e limpezas diárias, é muito 
gratificante”, comentou.

O pedreiro Alexandre Sil-
va, de 52 anos, morador da 
Rua 79, no Jardim Atlântico, 
comentou com felicidade a 
realização do mutirão. “Eu 
nunca tinha visto nada como 
isso aqui, são muitas obras ao 
mesmo tempo. Essa iniciati-
va é uma forma de valorizar o 
nosso bairro”, comentou.

PROJETO ESPECIAL
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 ● Em continuidade ao muti-
rão que leva diversos servi-
ços a Itaipuaçu, a Prefeitura 
de Maricá, por meio da au-
tarquia Serviços de Obras de 
Maricá (Somar), iniciou nesta 
terça-feira (09/02) uma in-
tervenção para tornar mais 
acessível uma passagem 
improvisada construída por 
moradores localizada na Rua 
37, na altura da Rua Verdes 
Mares (antiga Rua 13), no Jar-
dim Atlântico, em Itaipuaçu.

 ● Antiga reivindicação 
dos moradores do Jardim 
Atlântico, em Itaipuaçu, a 
ponte sobre o Canal do Cos-
ta na Rua 53 foi entregue 
pela Prefeitura de Maricá 
no dia 11 de fevereiro. Com 
30 metros de comprimen-
to, 12,5 m de largura e pas-
sagens para pedestres dos 
dois lados, a ponte consu-
miu cerca de um ano de 
obras, de acordo com Re-
nato Machado, presidente 
da autarquia Serviços de 
Obras de Maricá (Somar), 

DIVULGAÇÃO

Máquinas trabalham na reabertura do canal da Barra de Maricá

DIVULGAÇÃO

Ponte  facilitou o acesso dos veículos sobre o Canal do Costa e foi entregue no dia 11 de fevereiro

MARCOS FABRÍCIO 

Prefeitura constrói passagem na Rua 37

 Rua 53 ganha nova ponte

Com o auxílio de máquinas, 
foi feita a limpeza do entorno 
e colocadas pedras entre a 
ponte e o terreno para conter 
um desnível acentuado exis-
tente em uma das cabeceiras 
da ponte. Do outro lado da tra-
vessia, foi feita a remoção das 
madeiras colocadas de forma 
improvisada por moradores 
que serão substituídas por ga-
lerias instaladas no local.

Vale ressaltar que passa-
gens e passarelas improvisadas 

responsável pelo projeto.
“Esta ponte levou mais 

tempo de execução devido 
a alguns contratempos, mas 
finalmente está concluída, 
beneficiando toda a região”, 
disse Renato.

O secretário de Relações 
Institucionais, João Maurício 
de Freitas, representou o pre-
feito Fabiano Horta na entre-
ga da ponte.

“Itaipuaçu é um distrito mui-
to grande e que precisava mes-
mo desse esforço concentrado. 
Vem mais coisa por aí, como a 

não foram construídas com 
autorização ou acompanha-
mento da Prefeitura. Pelos 
riscos à segurança contidos 
neste tipo de travessia, o mu-
nicípio desaconselha a sua 
utilização por pedestres, 
em especial aqueles com 
dificuldades de locomoção. 
A Prefeitura reitera, ainda, 
seu compromisso com a 
construção de passagens se-
guras para todos na região, 
conforme já vem sendo feito.

reativação da lona cultural, 
tão logo a pandemia permi-
ta”, afirmou o secretário.

Gerente de um restau-
rante em frente à nova 
ponte, Adriano Oliveira ob-
servou que o novo acesso à 
orla trouxe outros benefí-
cios. “Desafogará as outras 
pontes do bairro e melhora 
também a iluminação pú-
blica, a sinalização de trân-
sito e o paisagismo. A obra 
agrega e dá mais visibilida-
de ao nosso estabelecimen-
to”, comemorou.

PROJETO ESPECIAL
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CLARILDO MENEZES

Universitários têm a oportunidade de vivenciar suas profissões

O 
programa de estágio re-
munerado da Prefeitura 
de Maricá completa um 

ano de atividade neste mês, e 
já prepara um novo processo 
seletivo para 105 vagas, em 
áreas a serem definidas de 
acordo com a demanda dos 
órgãos municipais. Desde seu 
início, o programa já deu opor-
tunidades a um total de 209 

estudantes dos níveis médio 
e superior.

De acordo com a subse-
cretária de Trabalho, Arilda 
Rocha, algumas secretarias e 
autarquias municipais estão 
absorvendo para seus qua-
dros os estagiários que mais 
se destacam.

“O bom desempenho de 
alguns deles faz com que 

esses órgãos queiram a per-
manência, pois o que fazem 
é capacitar esse estudante 
dentro do molde de cada um, 
e os melhores acabam fican-
do. De qualquer forma, é um 
impacto de primeiro empre-
go que eles têm para ganhar 
confiança naquela área de 
atuação, praticando o que 
aprendem na universidade”, 

avalia ela, que é a coordena-
dora do programa.

Para os estudantes, é de 
fato o momento de aplicar na 
prática o que foi visto em sala 
de aula. “O ambiente de tra-
balho também é muito bom, 
está me ajudando bastante”, 
garante Gabriely Martins Fer-
reira, 22 anos, estagiária do 
setor de patrimônio, que mora 

ESTÁGIO

Prefeitura 
garante 
primeiro 
emprego
Município abrirá 105 novas vagas

em Santa Paula e é estudante 
de Administração.

Na Secretaria de Proteção 
e Defesa Civil, duas estudan-
tes de Engenharia Civil e ou-
tra de Engenharia Agrícola 
e Ambiental também vivem 
as primeiras experiências em 
suas áreas.

“Achei diferente vir para cá 
no início, mas não imaginava 
o quanto o meu curso cabia 
neste setor e a quantidade de 
aprendizado que poderia me 
proporcionar, por exemplo, 
quando oriento um morador 
a construir um muro de forma 
correta”, revela a estagiária de 
Engenharia Civil Tamires Viei-
ra de Barros, de 23 anos, que 
mora em São José de Imbassaí.

Com a mesma idade e es-
tudando para se especializar 
em meio ambiente, Andreia 
dos Santos Sales conta outro 
aspecto em que está apren-
dendo mais. “Estou podendo 
conhecer melhor a cidade 
onde vivo e conhecer seus 
riscos e particularidades. É 
uma oportunidade maravilho-
sa para mim”, afirma ela, que 
mora em Inoã.

CRÉDITOINTERCÂMBIO 

Fomenta Maricá atende 
microempreendedores

Cemaden visita 

Defesa Civil

 ● Um grupo de cerca de 330 
microempreendedores indi-
viduais (MEI) começou, no 
dia 12 de fevereiro, a firmar 
os contratos com a Prefei-
tura de Maricá, após terem 
suas solicitações de crédito 
aprovadas pelo programa 
Fomenta Maricá, vinculado 
à Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Comér-
cio, Indústria e Portos. Com 
a concessão dos créditos, o 
montante injetado na eco-
nomia local é de aproxima-
damente R $1,6 milhão. Des-
de sua criação, em maio de 
2020, o Fomenta Maricá já 
disponibilizou crédito a 359 
micro e pequenas empresas 

 ● Representantes do Centro 
Nacional de Monitoramento 
e Alertas de Desastres Natu-
rais (Cemaden) estiveram em 
Maricá, no início de fevereiro, 
para conhecer experiências de 
sucesso na atuação da Defesa 
Civil do município.

De acordo com Alice Gam-
bardella, pesquisadora do Ce-
maden, a visita ao município é 
o ponto de partida do projeto 
Elos, que pretende validar ins-
trumentos e coletar experiên-
cias de sucesso em defesas 
civis brasileiras.

“Maricá é um município que 
já vinha apresentando bons 
resultados, uma qualificação 
diferenciada, e por isso viemos 

da cidade, chegando a R $12,1 
milhões injetados no segmento.

“A oferta de crédito ao setor 
produtivo é fundamental para 
o desenvolvimento econômico 
e mais importante ainda nes-
se cenário de pandemia. Esses 
créditos proporcionam tranqui-
lidade para o empresário da ci-
dade manter seu negócio de pé 
e consequentemente manter 
e gerar e empregos”, avalia o 
secretário Igor Sardinha.

Segundo a secretaria, em 
até cinco dias úteis após a as-
sinatura do contrato a Agência 
de Fomento do Estado do Rio 
de Janeiro (AgeRio) - contra-
tada pela Prefeitura para ope-
racionalizar o crédito - faz as 

registrar os procedimentos. O 
que mais me chamou atenção 
foi a capacidade técnica e me-
todológica que os profissionais 
realizam”, comentou ela.

Profissionais técnicos da 
pasta apresentaram aos repre-
sentantes do órgão vinculado 
ao Ministério da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comuni-
cações, o modus operandi no 
combate e na prevenção às ad-
versidades que a secretaria lida 
diariamente. Os pesquisadores 
tiveram acesso a análise de da-
dos, pareceres técnicos e aos 
principais desafios das áreas 
de engenharia, meteorologia, 
hidrologia, geologia e geotec-
nia da Defesa Civil de Maricá. 

transferências para as contas 
dos contemplados.

Lançado como uma das 
principais medidas de supor-
te à economia local durante a 
pandemia de Covid-19, o Fo-
menta Maricá tem duas linhas 
de crédito, sendo uma com juro 
zero, para empréstimos de va-
lores entre R$ 300 e R$ 21 mil, 
e outra, de R$ 21.001 até R$ 40 
mil, com juros de 3% ao ano e 
tarifas subsidiadas.

Todas as solicitações são ana-
lisadas pela Agência de Fomen-
to do Rio de Janeiro (AgeRio), 
que após a aprovação elabora 
o contrato de empréstimo e en-
caminha para a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico.

PROJETO ESPECIAL
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Bicicletas Vermelhinhas terão inicialmente cinco estações, todas na região central de Maricá

Vermelhinhas 
chegam em março

EPT amplia linhas de 
ônibus em Maricá

A 
Empresa Pública de 
Transportes (EPT) ini-
ciou no dia 11 de feverei-

ro a instalação das estações 
para bicicletas compartilhadas 
de Maricá. As “vermelhinhas” 
– como já vêm sendo chama-
das pela população - estarão à 
disposição de forma gratuita, 
a partir de 5 de março.

“O uso das bicicletas com-
partilhadas é importantíssi-
mo para a mobilidade urbana 
e para a sustentabilidade. Um 
estudo nosso mostra que as 
pessoas usam muito a bici-
cleta, para trabalhar e para 
o lazer, por isso, tratamos a 
bicicleta como um meio de 
transporte fundamental”, 
explicou o presidente da EPT, 
Celso Haddad. 

O serviço entrará em ope-
ração de forma gradativa, nos 
dias 5, 15 e 31 de março, já que, 
por conta da pandemia de Co-

vid-19, a empresa responsável 
pela produção das bicicletas, 
teve problemas de forneci-
mento de peças. As primeiras 
cinco estações serão todas 
na região central de Maricá, 
onde já existe ciclofaixas: 
além da Mumbuca, a Praça de 
Itapeba, o Centro de Esportes 
Unificados (CEU), a Rodoviá-
ria de Maricá e o entorno da 
Prefeitura.

Para utilizar as “vermelhi-
nhas”, os interessados terão 
que efetuar seus cadastros 
no aplicativo que será lança-
do pela EPT. Feito isso, será 
possível utilizar as bicicletas 
pelo período de uma hora, de 
segunda a sexta-feira - nos 
fins de semana e feriados, o 
tempo de utilização permitido 
será de duas horas. Ainda de 
acordo com a EPT, uma lici-
tação já está sendo feita para 
a aquisição de bicicletas in-

fantis e destinadas a pessoas 
com deficiência.

A costureira Jurema da 
Costa, 55 anos, aprovou a 
iniciativa. “Vai ser muito 
bom para a gente poder an-
dar pela cidade sem ocupar 
muito espaço, com um veícu-
lo fácil de manusear e muito 
bonito. Essa ideia é maravi-
lhosa”, avaliou.

O barbeiro Felipe Santos, 
de 26 anos, trabalha em fren-
te à primeira estação instala-
da, na Mumbuca, e também 
se empolgou com a novidade. 
“É mais uma opção de mobili-
dade que a gente vai ganhar 
para resolver algum proble-
ma, fazer atividade física. E 
para mim, que trabalho pró-
ximo desse terminal, vai ser 
uma mão na roda. E ainda é 
sustentável, não queima com-
bustível. Isso é muito bom”, 
comemorou.

 ● O próximo dia 5 de março 
marcará uma nova etapa na 
oferta de transporte público 
gratuito à população de Ma-
ricá: na data, começarão a 
circular as novas linhas dos 
ônibus de tarifa zero – os 
“Vermelhinhos”, operados 
pela Empresa Pública de 
Transportes (EPT) - nos dis-
tritos de Inoã e Itaipuaçu. Com 
as novas rotas, o transporte 
gratuito chega a todos os dis-
tritos do município.

Entre as novas rotas, Itai-
puaçu contará com duas no-
vas linhas, ambas com início 
na Praça do Ferreirinha (São 
Bento da Lagoa). Uma será 
a E35 - Praça do Ferreirinha 
(Circular), que ligará a locali-
dade de São Bento da Lagoa à 
Rua 128, no Jardim Atlântico 
Leste, passando pelo Barroco 
e Rua 34. Já a segunda linha, 
será a E36 - Itaocaia Valley, 
também circular, que terá iní-

cio na Praça do Ferreirinha, 
passando pelo Barroco, Es-
trada de Itaipuaçu e seguindo 
pela Avenida Itaocaia Valley.

Além das novas rotas, serão 
assumidas pela EPT todas as li-
nhas anteriormente prestadas 
pela empresa que operava no 
município. Inicialmente, entra-
rão em operação as linhas E20 
- Inoã x Rua 128 (Via Cajueiros); 
E21 - Inoã x Recanto (Via Itao-
caia); E22 - Inoã x Cassorotiba; 
E23 - Inoã x Santa Paula; E30 - 
Centro x Recanto (Via Flamen-
go); E30A - Centro x Recanto 
(Via Avenida/Vivendas); E31 
- Centro x Rua 128 (Via Cajuei-
ros); E32 - Recanto x Rua 128 
(Via Estrada); E32A - Recanto 
x Rua 128 (Via Rua 34); E33 - 
Recanto x Terminal de Itaipua-
çu; E34 - Terminal de Itaipuaçu 
(Circular). Os horários e itine-
rários estarão disponíveis em 
breve no site da empresa e no 
aplicativo.

BIKES

TRANSPORTE

Cidade terá inicialmente 5 estações das bicicletas

PROJETO ESPECIAL

Os Vermelhinhos da EPT agora atendem a cidade inteira

DIVULGAÇÃO
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