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JOVENS EMPREENDEDORES DE MAGÉ PODEM SE INSCREVER PARA CURSO. P. 2
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DIVULGAÇÃO LOCAL
Agricultores de Duque de Caxias realizam feira 

com seus produtos orgânicos e saudáveis, como 

bolos, geleias, pães, legumes e verduras. P. 2

MÃOS À OBRA
Municípios da Baixada Fluminense passam por intervenções de todo tipo. Nova Iguaçu, Magé e 

Belford Roxo estão melhorando suas vias, para melhorar a vida de seus moradores. P. 3

Obras em rio de 
Santa Eugênia, Nova 

Iguaçu, estão  
em fase final



Baixada

Negócios sustentáveis na Baía de 
Guanabara são alvos de projeto
Iniciativa irá identificar e conectar produtos, serviços e tecnologias de impacto positivo em 17 municípios

DANIEL CASTELO BRANCO

Projeto busca contribuir para a transformação socioeconômica e ambiental para município de todoo Estado, inclusive da Baixada Fluminense

A 
Fundação Grupo 
Boticário de Pro-
teção à Natureza, 
em parceria com o 

Instituto Estadual do Am-
biente (INEA), Federação 
das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (Firjan), 
Instituto humanize e Sebrae 
RioNegócios iniciam, nesta 
quarta-feira (17), o 1º Mapa 
de Negócios Sustentáveis na 
Baía de Guanabara. Com o 
mapa, negócios que promo-
vem impacto positivo para 
a conservação da natureza 
e para o desenvolvimento 
em 17 municípios da bacia 
hidrográfica da Baía de Gua-
nabara (RJ) têm a oportuni-
dade de ganhar visibilidade 
e integrar uma rede de ato-
res estratégicos para o de-
senvolvimento econômico 
da região.

Os interessados em par-
ticipar do projeto podem se 
inscrever gratuitamente, em 
formulário on-line, até o dia 
16 de abril. 

A iniciativa visa a contri-
buir para a transformação 
da realidade socioeconômica 
e ambiental da região a par-
tir do fortalecimento de ne-
gócios que trazem impacto 
ambiental positivo para os 
municípios de Belford Roxo, 

Duque de Caxias, Guapimi-
rim, ltaboraí, Magé, Mes-
quita, Nilópolis, Niterói, São 
Gonçalo, São João de Meriti 
e Tanguá, além de parte de 
Cachoeiras de Macacu, Mari-

cá, Nova Iguaçu, Petrópolis, 
Rio Bonito e Rio de Janeiro.

“Esperamos contribuir 
com o fortalecimento desse 
tipo de empreendimento e 
conectar os principais atores 

do território. Buscamos valo-
rizar pessoas e empresas que 
promovem iniciativas posi-
tivas para o meio ambiente, 
sociedade e economia”, afir-
ma o gerente de Economia 

da Biodiversidade da Fun-
dação Grupo Boticário, Gui-
lherme Karam.

Além da inscrição de star-
tups, empreendimentos e or-
ganizações da sociedade civil 

Agricultores de Caxias participam de feira
O evento é  uma ótima oportunidade para comprar produtos orgânicos e saudáveis

DIVULGAÇÃO

Produtos apresentados na feira de domingo são confeccionados por moradores do município, sem o uso de conservantes e agrotóxicos

Pequenos produtores e agri-
cultores familiares de Duque 
de Caxias, que trabalham 
com cultivo de alimentos 
sem o uso de agrotóxicos, 
se reúnem, domingo, para 
realizar mais uma feira lo-
cal. Além de movimentar a 
economia criativa do bair-
ro, o evento também é uma 

ótima oportunidade para 
comprar produtos orgâni-
cos e saudáveis como bolos, 
frutas, pães, verduras e legu-
mes, entre outros. 

A produtora Rosany Gua-
rino, de 58 anos, que irá ex-
por seus produtos pela ter-
ceira vez, é moradora do 
município, mas cultiva seus 

produtos no interior de Mi-
nas Gerais. De seu sítio, no 
sul do estado, saem geleias, 
licores e compotas de doces 
diversos, tudo cultivado com 
muito carinho e com produ-
ção orgânica certificada.

Para domingo, ela conta 
que preparou geleias espe-
ciais, como a de carambola 

com gengibre, maçã com 
alecrim, frutas vermelhas 
e menta, além de licores 
como jabuticaba, manga e 
até jenipapo.

O evento será realizado, de 
meio-dia às 18h, no primei-
ro piso do Caxias Shopping 
(Rodovia Washington Luíz 
2895). A visitação é gratuita.

Ação aconteceu 
na localidade no 
bairro Jardim 
Itaipu com 
apreensão de 
armas e drogas 

Criminosos são 
baleados no município 
de Belford Roxo

PMERJ / DIVULGAÇÃO

Na ação foram apreendidos rádios transmissores, drogas e armas

Dois criminosos foram 
baleados por policiais 
militares do 39º BPM, 
em operação no Morro 
do Mutirão, no bairro 
Jardim Itaipu, na quar-
ta - fe ira ,  em Bel ford 
Roxo. Os agentes fize-
ram a incursão no local, 
após receberem denún-
cias que traficantes ha-

viam ocupado a região.
Segundo moradores, bandi-

dos do TCP invadiram a locali-
dade que fica entre os bairros 
Itaipu e Shangrilá, desfilando 
com armas. De acordo com os 
policiais, ao chegarem à comu-
nidade foram recebidos por ti-
ros e revidaram. Dois bandi-
dos foram encontrados balea-
dos e armados, com uma pis-
tola e um revólver. Além disso, 
foram apreendidos drogas e 
rádios transmissores. A dupla 
foi socorrida no Hospital Mu-
nicipal de Belford Roxo (Joca). 

No registro da ocorrência 
na 54ª DP, os PMs ainda in-
formaram sobre uma ação no 
Morro do Avião, Nova Aurora, 
após denúncia de depósito de 
desmanche de carros, que não 
foi encontrado.

Curso gratuito para jovens empreendedores
As inscrições estão 
abertas até às 14h 
de terça-feira. As 
aulas serão on-line

A Prefeitura de Magé está 
oferecendo gratuitamente 
o curso InnoJunior, voltado 
para jovens de 18 a 28 anos 

com desejo de abrir o pró-
prio negócio. A iniciativa é 
em parceria com a SAP e o 
Instituto Besouro de Pesqui-
sa e Fomento Social. 

Nas aulas, serão aborda-
dos temas como: produto e 
serviço, ações de divulgação, 
pesquisa de mercado, proje-
ção de vendas, fluxo de cai-
xa e marketing. Elas serão 

transmitidas on-line entre 
os dias 22 e 26 de março, das 
18h às 21h, pelo Youtube. As 
inscrições estão abertas até 
às 14h do dia 23 de março no 
site www.innojunior.com

“Seguimos com diversas 
parcerias para o desenvolvi-
mento da cidade e dos ma-
geenses. O curso InnoJunior é 
mais uma capacitação gratui-

ta, onde nossos jovens terão a 
oportunidade de estruturar 
sua ideia de empreendimen-
to em poucos passos”, disse o 
prefeito Renato Cozzolino.

Ao final do curso, os alu-
nos receberão certificação, 
confecção de uma marca 
para o negócio e mentoria 
de 90 dias, oferecidos pelo 
Instituto Besouro.

que desenvolvem produtos, 
serviços e tecnologias sus-
tentáveis, a chamada tam-
bém convoca protótipos que 
tenham modelos de negó-
cios sustentáveis com o pro-
pósito de beneficiar o meio 
ambiente. O mapeamento é 
voltado a setores como agri-
cultura, pecuária, manejo 
florestal, aquicultura, pesca, 
maricultura, turismo, sanea-
mento e produtos e serviços 
sustentáveis.

O resultado do mapea-
mento será apresentado em 
maio. Os negócios integran-
tes do mapa farão parte de 
uma rede de impacto com 
instituições estratégicas que 
atuam no desenvolvimento 
socioeconômico e ambiental 
da região e ainda terão aces-
so, em primeira mão, a no-
vidades sobre o movimento 
que as instituições organi-
zadoras da iniciativa estão 
construindo para a Baía de 
Guanabara. Além disso, os 
três negócios de maior des-
taque ganharão visibilidade 
em ações de comunicação 
dos organizadores.

Informações sobre elegi-
bilidade, critérios de ava-
liação e cronograma podem 
ser acessadas no regula-
mento completo disponí-
vel aqui no link encurtador.
com.br/bgvH7.

MARCO ANTONIO CANOSA
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Baixada

UMA REPAGINADA GERAL EM

CIDADES DA BAIXADA
Nova Iguaçu, Magé e Belford Roxo realizam intervenções, como manilhamento e asfaltamento

A
s obras de canalização 
e urbanização do ca-
nal do Extra, no bairro 
de Santa Eugênia, es-

tão praticamente concluídas. 
A intervenção realizada pela 
Prefeitura de Nova Iguaçu 
tem como principal objetivo 
reduzir transbordamentos do 
canal, beneficiando morado-
res da região e das localidades 
vizinhas, como Chacrinha e 
Bandeirantes. Duas vias de 
Santa Eugênia ainda estão re-
cebendo manutenção asfálti-
ca. A obra do rio começou no 
dia 9 de março do ano passado 
e deve ser entregue em breve.

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura de Nova Iguaçu 
(SEMIF) já concluiu a fixação 
e pintura de guarda-corpo, co-
locação de bancos de concreto, 
plantio de grama, execução de 
pavimentação em pisos de cal-
çadas e rampas de acessibili-
dade. Ainda falta a colocação 
de algumas grades no local e 
concluir o trabalho de paisa-
gismo e arborização urbana, 
além de pequenos retoques 
(acabamento fino). A ponte 
que dava acesso ao bairro Cha-
crinha deu lugar a uma pas-
sagem de concreto totalmen-
te nova, mais larga e segura. 
Antes só passava um carro por 
vez. Também foi instalado um 
playground e uma academia 
da terceira idade.

De acordo com técnicos da 
secretaria, já foram executa-
dos no canal obras de canali-
zação em concreto armado e 
a rede de esgotamento sanitá-
rio com tratamento por meio 
de fossa (filtro). “Essa obra era 
um desejo antigo dos morado-
res. Estamos oferecendo lazer, 
mas nossa principal meta era 
reduzir o risco de transbor-
damento do rio. O morador 
ganha em qualidade de vida 
e tem seu imóvel valorizado”, 

 > Através do Progra-
ma de Aceleração do 
Cresc imento  (PAC 
2), uma parceria da 
Prefeitura de Belford 
Roxo com o Governo 
Federal, o bairro São 
Leopoldo, está rece-
bendo obras de in-
fraestrutura e sanea-
mento básico em mais 
de 30 ruas. O trabalho 
já está bem avançado 
na região. Recente-
mente, a rua Catum-
bi recebeu meio-fio, 
feito com a máquina 
extrusora. 

“Falta pouco para 
que as obras sejam 
concluídas. Muitas 
ruas já estão prontas 
com asfalto e concre-
to para que as pessoas 
tenham o conforto na 
hora de se locomover 
pelo bairro”, resumiu 
o prefeito Wagner dos 
Santos Carneiro,  o 
Waguinho. 

Bairros como Nova 
Aurora, Heliópolis e 
Xavantes já foram 
beneficiados com o 
projeto Seu Bairro 

de Cara Nova. Na se-
mana passada, equi-
pes da Secretaria de 
Conservação, estive-
ram na Travessa Nél-
son Bispo, no bairro 
Xavantes; na Estra-
da Capim Melado, no 
Maringá e na Aveni-
da Estrela Branca, 
em Santa Maria.

‘Seu Bairro de 
Cara Nova’ em 
Belford RoxoMuita gente jogava 

lixo no rio e nos dias 
de temporal isso aqui 
enchia. Essa obra não 
saía do papel e hoje é 
uma realidade”

ÊNIO DE ALMEIDA PESSOA 
DE MELO, bombeiro militar 
e morador de Nova Iguaçu

Santa Eugênia ganhou 
praça, academia 
da terceira idade e 
asfaltamento de 
algumas vias do bairro
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Magé inicia obra na Rua Vitória Régia
 > Em Magé, o bairro de 

Suruí também está pas-
sando por melhorias. A 
Secretaria de Infraestru-
tura da cidade está pavi-
mentando a Rua Vitória 
Régia. Neste momento, as 
equipes estão corrigindo 
as imperfeições do proje-
to, como a instalação de 
caixas de ralo e de esgoto. 
Além das manilhas serem 
pequenas, o que não re-
solveria o escoamento da 
água nos dias de chuva.

“Estivemos aqui na Rua 

Vitória Régia na semana pas-
sada, e me comprometi que 
iria iniciar a obra no dia 10 
de março. Começamos antes 
no dia 9, mas encontramos 
muitas dificuldades, por-
que foi feita uma obra elei-
toreira e precoce, e hoje es-
tamos consertando os erros 
que antiga gestão cometeu”, 
explicou o prefeito Renato 
Cozzolino.

Para os moradores e as 
equipes da Infraestrutura, o 
trabalho seria a preparação 
da rua para o asfalto, mas 

com as irregularidades, a 
rua será reaberta num de-
terminado trecho para fa-
zer os reajustes e em breve 
serão contemplados com 
o asfalto.

“Instalaram manilhas 
pequenas, a rua não tinha 
caixa de esgoto e nem ralo. 
Estamos refazendo o tra-
balho e preparando tudo 
para que o asfalto caia o 
mais rápido possível e dar 
uma qualidade de vida me-
lhor aos moradores da re-
gião”, finalizou o prefeito.

afirmou o prefeito de Nova 
Iguaçu, Rogerio Lisboa.

Além da intervenção no 
rio, Santa Eugênia ganhou re-
capeamento na Rua General 
Rondon, a principal do bairro, 
e na Rua Vereador Luiz Carlos 
de Freitas, onde fica o Conjun-
to Roberto Silveira.

Morador de Santa Eugê-
nia há 30 anos, o bombei-
ro militar Ênio de Almeida 
Pessoa de Melo, de 56 anos, 
disse que está ansioso para 
que a obra seja entregue e vê 
com bons olhos a redução da 
possibilidade de transborda-
mento do canal.

“Muita gente jogava lixo no 
rio e nos dias de temporal isso 
aqui enchia. Essa obra não 
saía do papel e hoje é uma rea-
lidade. Esse espaço novinho 
me deu vontade até de voltar 
a fazer exercícios físicos. Vou 
usar a academia da terceira 
idade que foi implantada ao 
longo do canal. Eu vou fazer 
caminhadas aqui, que já está 
conhecido como a orla de San-
ta Eugênia”, brincou Ênio, avi-
sando que vai fiscalizar para 
nenhum morador jogar lixo 
ou entulho no entorno do rio.

A Secretaria de Infraestrutura de Magé está pavimentando e colocando manilhas na Rua Vitória Régia
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