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Como manter geração de empregos na pandemia? 

As transformações de uma cidade

Baixo orçamento da cidade não impede avanços 
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O caderno O Dia Costa do Sol es-
treia com enorme expectativa 
de informar e integrar os mu-

nicípios de uma das localidades mais 
belas e oportunas do Estado do Rio 
de Janeiro.

E nesta primeira edição, vamos 
retratar um pouco de três das princi-
pais cidades: Araruama, Iguaba Gran-
de e São Pedro da Aldeia. Pela ordem 
de quem vem da capital pela RJ 124 
(Via Lagos), as três juntas possuem 
uma população residente de mais de 
268 mil habitantes (Araruama 134 
mil; São Pedro da Aldeia 106 mil; e 
Iguaba Grande 28 mil, segundo dados 
do IBGE 2020). As três sofrem forte 
influência da Lagoa de Araruama, 
a maior laguna de água salgada do 
mundo, ou seja, é a maior massa de 
água hipersalina em estado perma-
nente jamais vista no planeta.

Além de ter essa importância do 
ponto de vista da biodiversidade, essa 

beleza é responsável pelo povoamento 
e também é a mola mestra do turismo 
local, já que possuem a maior parte de 
seus respectivos territórios, banhados 
por essa laguna deslumbrante, mas que 
sofre demais com 
a degradação. Um 
desafio aos prefei-
tos. Não só do pon-
to de vista da pre-
servação e na luta 
pela recuperação 
da balneabilida-
de, mas de como 
tirar proveito de 
maneira sustentá-
vel desse recurso 
único, garantindo 
desenvolvimento, 
emprego e renda para tantas famílias.

Mas engana-se quem pensa que es-
sas cidades vivem só da brisa da Lagoa. 
Existe todo um trabalho que vem sendo 
desenvolvido em meio a uma pande-

mia que trouxe crise econômica e mui-
ta dificuldade para quem administra.

É sobre isso que vamos falar. Co-
meçando por Araruama, a cidade 
que dá nome a lagoa, mas ainda 

sim, porque “la-
d ies  f i rst” ,  ou 
seja, as mulhe-
res em primeiro. 
Vamos saber um 
pouco quem é 
Lívia Bello, tam-
bém conhecida 
como Lív ia  de 
Chiquinho. Ree-
leita com vota-
ção recorde nas 
últimas eleições, 
ela é a primeira 

mulher a administrar a cidade, e nos 
revela o que fez para conquistar a re-
novação do mandato. Depois vamos 
conhecer a gestão Vantoil Martins, 
com vasta experiência na vida pú-

blica, já foi várias vezes vereador, 
secretário municipal e venceu uma 
eleição suplementar em 2019 muito 
disputada, para em 2020 ser um re-
cordista histórico de votos. Iguaba 
que sempre foi a mais modesta, hoje 
sonha com voos mais ousados. O 
prefeito revela todos esses projetos.

E por fim, mas nem por isso menos 
interessante, vamos conhecer um pou-
co de Fábio do Pastel, um homem sim-
ples que chegou a São Pedro da Aldeia 
cheio de sonhos na mala, e mesmo “sem 
eira, nem beira”, virou um dos empresá-
rios mais bem-sucedidos da Região dos 
Lagos. E por seu estilo de empreende-
dor ousado, o povo decidiu alçá-lo ao co-
mando da chefia do executivo aldeense.

Seja muito bem-vindo a este novo 
projeto do O Dia/Meia Hora. E saiba que 
esse é apenas o começo de uma longa 
trajetória que iremos construir juntos.
 
(Renata Cristiane - Editora O Dia Costa do Sol)

ESPECIAL

O DIA/MEIA HORA CHEGOU PARA DAR A ATENÇÃO QUE TODA ESSA LOCALIDADE MERECE

“Lagoa de Araruama, 
a maior laguna de 
água salgada do 
mundo, ou seja, é a 
maior massa de água 
hipersalina em estado 
permanente já vista 
no planeta”

Um caderno ensolarado, com belas 
paisagens e personagens interessantes
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ARARUAMA

 N O DIA: Quatro anos e três 
meses como prefeita de 
Araruama. Qual a avalia-
ção que você faz? Como 
você se sente na função?

 L LÍVIA: Tenho orgulho de 
ter sido a primeira mulher 
eleita e reeleita prefeita do 
município de Araruama, e 
poder representar as mulhe-
res na política, onde infeliz-
mente ainda existem muitos 
preconceitos, superei todas 
as adversidades e através de 
uma gestão séria, austera  e 
de muito trabalho  Ararua-
ma vem passando por trans-
formações e está em profun-
do desenvolvimento com 
um verdadeiro canteiro de 
obras em todas as áreas, seja 
na saúde, educação, agricul-
tura, além de um banho de 
asfalto jamais visto na histó-
ria política de Araruama. Me 
sinto orgulhosa e a cada dia 
mais realizada, com a certeza 
que eu fui eleita pra cuidar de 
pessoas.

 N Você é uma outsider da 
política, era proprietária 
de um restaurante e chefe 
de cozinha. Em 2016, foi 
a primeira vez que parti-
cipou de uma eleição e se 
sagrou vitoriosa, mas havia 
muita desconfiança se você 

demonstrado através da mi-
nha reeleição que foi históri-
ca, o maior número de votos 
já conquistados na política 
de Araruama. Uma coisa fi-
cou clara pra mim, a política 
é para os fortes.

 N Se você pudesse destacar 
algo que é a menina dos 
olhos do governo Lívia, o 
que seria? Ou quais seriam 

daria conta do recado, já 
que seu marido, Chiqui-
nho da Educação, foi um 
prefeito muito popular. 
Com a reeleição de 2020, 
você acha que as compara-
ções e a desconfiança foram 
superadas?

 L Como já  mencionado 
ainda existe um preconcei-
to muito grande com rela-
ção as mulheres na política, 
mas uma coisa é certa, as 
mulheres a cada dia vêm se 
destacando e ganhando seu 
espaço. Quando resolvi en-
trar para política e me can-
didatar a prefeita da cidade 
de Araruama, o meu esposo 
foi o primeiro a me apoiar 
e respeitou minha vontade, 
inclusive sempre me incenti-
vou. Tenho sorte de ter como 
esposo uma pessoa moderna 
e sem preconceitos. Me orgu-
lho da história política e do 
legado que ele conquistou, 
assim como ele tem orgulho 
da mulher e gestora que eu 
me transformei. Hoje me 
sinto com uma grande re-
presentatividade feminina 
na política, e esse resultado 
foi por mérito das grandes 
realizações que conquistei na 
cidade de Araruama, todo o 
trabalho realizado superou 
qualquer dúvida e isso foi 

os destaques?

 L Toda realização e conquis-
ta são motivos de motivação 
pra mim, mas é importante 
destacar que quando eu as-
sumi o governo no primeiro 
mandato todas as unidades 
de saúde em Araruama es-
tavam fechadas, servidores 
públicos com salários atra-
sados, escolas sem merenda, 

tudo sucateado. Os dois pri-
meiros anos foram para co-
locar as contas em dia e de 
lá pra cá foram grandes rea-
lizações na saúde pública 
destacando as 11 policlínicas 
construídas, Hospital Geral 
municipal com maternidade 
e principalmente o Hospital 
dos Olhos. Já na educação o

 > Em entrevista exclusiva ao jornal O DIA, a 

prefeita de Araruama, Lívia Bello (PP), comentou 

pontos relevantes desses quatro anos e três meses 

à frente do município. Além de falar de projetos, 

a chefe do Executivo comenta sobre os desafios 

que uma mulher enfrenta quando decide ingres-

sar na política, lutando contra a desconfiança dos 

machistas.

LÍVIA BELLO, PREFEITA

Lívia Bello avalia mandato e aponta 
preconceito contra mulheres na política

DIVULGAÇÃO PREFEITURA DE ARARAUAMA

 > continua

ENTREVISTA
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 NAraruama inaugura policlínicas, 
hospitais e se destaca no Comba-
te à Covid-19.

Além de ser o primeiro a colo-
car em funcionamento o hospital 
de campanha na Região dos La-
gos, município entregou 11 poli-
clínicas, Hospital Geral Municipal 
com maternidade e Hospital dos 
Olhos nos últimos meses.

A Prefeitura de Araruama assu-
miu o compromisso, lá no começo 
de 2017, de se tornar uma referên-
cia em Saúde. A esta altura, com a 
renovação do atual mandato no 
ano passado, o que era promessa 
se concretizou, com inaugurações 
de diversas unidades de saúde e 
vanguarda da região no combate 
à pandemia de Covid-19.

Só em policlínicas, a atual ges-
tão já inaugurou 11, em diversos 
bairros no município. O objetivo 
é “oferecer atendimento digno e 

de qualidade aos moradores”. Na 
inauguração da unidade no bairro 
Areal, em março, a prefeita, Lívia 
Bello (PP), falou sobre os desa-
fios vencidos pelo projeto.

“O objetivo está sendo cumpri-
do: descentralizar a Saúde Pública 
no município. Ao inaugurar essas 
unidades de saúde nos bairros os 
moradores têm acesso a um aten-
dimento de excelência, sem ter que 
percorrer grandes distâncias”, disse.

A Policlínica do Areal, por exem-
plo, conta com 379,61 m2 de área 
construída, dividida em recepção, 
cinco consultórios, dois espaços da 
mulher, farmácia, sala de curativo, 
sala de nebulização, sala de vaci-
nação e consultório odontológico. 
Na unidade, podem ser realizados 
atendimentos com clínico geral, pe-
diatra, cardiologista, ginecologista, 
além de equipes de enfermagem e 
técnicos de enfermagem.

 REFERÊNCIA NA SAÚDE
DIVULGAÇÃO PREFEITURA DE ARARAUAMA

CLÍNICA DE 

BAIRRO

HOSPITAIS: GERAL COM MATERNIDADE, DA COVID E DOS OLHOS

ginecológicas e pequenas cirurgias 
ortopédicas.

Próximo às instalações do Ja-
queline Prates, a Prefeitura de Ara-
ruama saiu na frente das vizinhas 
e inaugurou o primeiro Hospital de 
Campanha da Covid-19 na Região 
dos Lagos. Usando a estrutura do 
antigo Hospital São Silvestre, a ad-
ministração ampliou a capacidade 
de 8 para 27 leitos UPG, destinado a 
pacientes graves. Além disso, foram 

adquiridas três UTI’s móveis e nove 
ambulâncias 0km para auxiliar no 
socorro às vítimas.

Já no distrito de São Vicente, o 
Hospital dos Olhos é outra impor-
tante realização da gestão Lívia 
Bello. Atendendo a uma demanda 
antiga dos araruamenses, a unida-
de realiza, em média, 900 consultas 
mensais, com cerca de 180 cirurgias 
de Catarata por mês, além de 45 
tratamentos intravítrea.

grande destaque foram as 13 
creches construídas, um verda-
deiro exemplo para o Brasil, se 
trata da emancipação das mu-
lheres, que agora podem ir para 
o mercado de trabalho com 
tranquilidade, pois tem onde 
deixar seus filhos.  Além dis-
so, o projeto das Escolas 100% 
Ecológicas com captação de 
água da chuva e energia solar, 
trazendo aos alunos um novo 
conceito de sustentabilidade e 
cuidados com o meio ambien-
te. Foram grandes investimen-
tos na agricultura, destaque 
para o projeto Ônibus Folha 
Verde ao preço popular de 1 
Real na área rural, a Estufa mu-
nicipal com doação de mudas 
aos pequenos produtores e o la-
boratório de análise de solo que 
é pioneiro na região. Tivemos 
destaques também com proje-

tos e obras importantes para o 
desenvolvimento do turismo 
no município, como a Traves-
sia de Ferryboat ligando Centro 
X Praia Seca, Calçadão Cultu-
ral de Praia Seca, Casa do Pa-
pai Noel, reabertura do Teatro 
Municipal com novo designer e 
acessibilidade, Projeto Ararua-
ma Pra Todos com rampa de 
acessibilidade aos cadeirantes 
para acesso a lagoa de Ararua-
ma e a Orla Oscar Niemeyer.

 N Pandemia, segunda onda 
ainda amais avassaladora, 
muita gente recusando cum-
prir medidas restritivas. É 
mais difícil conseguir o apoio 
da população sendo mulher?

 L O município de Araruama 
foi o primeiro na região a co-
locar em funcionamento o 

Hospital Covid, ampliamos de 
8 para 27 leitos UPG (pacientes 
graves), adquirimos 3 UTIs mó-
vel, e 9 ambulâncias. No início 
da pandemia onde todos foram 
pegos de surpresa e a falta de 
equipamentos de proteção in-
dividual (EPI’s) era uma rea-
lidade, Araruama se destacou 
com a implantação do Projeto 
Casa Costura, transformando a 
casa de costureiras desempre-
gadas em polos de confecção 
de máscaras e capotes para os 
profissionais da saúde, além 
de gerar trabalho e renda a es-
sas costureiras. O trabalho de 
conscientização é feito cons-
tantemente, a guarda e defesa 
civil estão trabalhando efetiva-
mente nas ruas para que haja 
o cumprimento das medidas 
restritivas. O governo muni-
cipal vem fazendo a sua parte 

e não vejo nenhum obstáculo 
pelo fato de ser mulher, mas é 
necessário a conscientização e 
cuidados por parte da popula-
ção, infelizmente ainda vemos 
uma parte da sociedade que 
insiste em ser negacionista.  O 
exemplo por parte das autori-
dades a nível nacional também 
é de fundamental importân-
cia, infelizmente já chegamos 
à marca de mais de 380 mil 
óbitos por covid no Brasil, os 
dois países com maior número 
de óbitos até o momento são os 
Estados Unidos e o Brasil, nos 
EUA o presidente que estava no 
poder no início da pandemia 
era negacionista, e no Brasil es-
tamos presenciando o mesmo.

 N O que a população de Ara-
ruama pode esperar dos pró-
ximos três anos e meio de 

Lívia prefeita?

 L A população pode contar 
com a Intensificação dos inves-
timentos em obras de infraes-
trutura, pois os resultados des-
ses investimentos já estamos co-
lhendo, haja vista que mesmo 
diante da pandemia Araruama 
é a cidade que mais vem rece-
bendo empreendedores, só no 
ano de 2021 de janeiro até a data 
atual já foram abertas no mu-
nicípio 162 empresas, ou seja, 
2 por dia, isso gera emprego e 
potencializa nossa economia. 
Além disso, vamos ampliar os 
investimentos em turismo e 
buscar solução definitiva em 
transporte público, pois sabe-
mos que hoje é um problema 
nacional. E claro, tudo isso só 
terá sentido com toda nossa po-
pulação vacinada.

DIVULGAÇÃO PREFEITURA DE ARARAUAMA

HOSPITAL 

DOS OLHOS

HOSPITAL 

MATERNIADADE

 N“A saúde é direito de todos e dever 
do Estado”, diz o artigo 196 da Cons-
tituição Federal Brasileira. Em Ara-
ruama, a Prefeitura tem feito valer 
a carta magna e realizou a entrega 
de três hospitais em uma época de 
pandemia, na qual investir na saúde 
é cada vez mais essencial.

No dia 27 de junho do ano passa-
do, a Prefeitura inaugurou o Hospi-
tal Geral Municipal doutora Jaque-
line Prates, que teve a construção 
anunciada ainda em 2017, com 4 
centros cirúrgicos, 70 leitos e ma-
ternidade. A unidade, dotada de 
maternidade, foi um verdadeiro 
alívio para gestantes da cidade, 
que tinham que se deslocar para 
municípios vizinhos com o objetivo 
de ter seus bebês.

“Desde o início do nosso gover-
no, em 2017, já foram investidos 
R$ 331 milhões na Saúde Pública. 
E esse hospital é a garantia de que 
os moradores vão ter ainda mais 
atendimento digno e de qualidade 
“, disse a prefeita Lívia Bello, duran-
te a entrega da unidade.

A maternidade do hospital dis-
põe de um centro de parto huma-
nizado com três salas de PPP (pré-
-parto, parto e pós-parto) e quatro 
enfermarias de obstetrícia cirúr-
gica, com 10 leitos. A unidade vai 
realizar também cirurgias eletivas, 
como por exemplo, as abdominais, 
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 N Praças escolas 100% ecológi-
cas, colégio bilingue e 13 creches 
marcam Educação em Ararua-
ma. Prefeitura aposta em cons-
ciência ambiental na entrega de 
escolas 100% ecológicas para 
agregar educação sustentável 
desde a infância.

A educação está passando 
por um processo de transfor-
mação e grandes investimentos 
em Araruama com projetos pio-
neiros. Como a construção de 
escolas com um novo conceito 
100% ecológico.

O projeto das praça-escolas 
ecológicas conta com capta-
ção de água de chuva e energia 
solar, caracterizando um novo 
conceito em Educação Susten-
tável, mostrando desde a infân-
cia dos alunos, a importância da 

EDUCAÇÃO POTENCIALIZADA 
DIVULGAÇÃO PREFEITURA DE ARARAUAMA

Projeto da Escola Ecológica é inovador

 NAlém da entrega das praças es-
colas ecológicas, a Prefeitura de 
Araruama saiu na frente na Região 
e implantou a Escola Bilíngue de 
Tempo Integral com Orientação 
Militar. Na unidade, que atende do 
6º ao 9º ano, o objetivo é fazer com 
que os alunos terminem seus estu-
dos e concluam o Fundamental 

falando inglês fluente. Para entrar 
na escola é necessário ser apro-
vado no provão que é aplicado 
anualmente aos alunos do 5º ano.

A gestão Lívia Bello (PP) tam-
bém tem um marco de 13 creches 
entregues. Apenas três funcio-
navam antes da atual adminis-
tração. De acordo com a Prefeita, 

a entrega significa a emancipa-
ção da mulher para o mercado de 
trabalho, uma vez que as mães 
araruamenses agora têm onde 
deixar seus filhos com segurança. 
Se tornando um grande exemplo 
para Brasil.

Mesmo diante da pandemia 
da Covid-19 as obras seguem o 

cronograma normal, uma vez 
que geram mais de mil empregos 
diretos.

“Araruama se tornou um ver-
dadeiro canteiro de obras. Em 
Araruama todos os impostos são 
revertidos em obras e serviços de 
qualidade. Meu papel hoje é re-
presentar o valor da mulher na 

política,” concluiu a prefeita du-
rante a entrega das obras.

Outro investimento que expan-
de essa rede e ainda gera emprego 
e renda para quem mais precisa 
são as 21 novas “Casas Creche”, 
que transforma a casa de profes-
soras desempregadas em creches 
no bairro.

ESCOLA BÍLINGUE E CRECHES A PERDER DE VISTA
DIVULGAÇÃO PREFEITURA DE ARARAUAMA

Fachada (E) e imagem interna de uma das novas creches

preservação do meio ambiente.
Além de servirem para a educa-

ção dos estudantes, a área de praça 
e esporte também podem ser usa-
das nos finais de semana e feriados 
pela comunidade. Ao todo, quatro 
já foram inauguradas e duas estão 
com as obras em andamento, nos 
bairros Fazendinha e Condomínio II.

A praça-escola da Fazendinha, 
por exemplo, terá mais de 2,3 mil 
m2 de área construída e atenderá 
a Educação Infantil, o Ensino Fun-
damental e a Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). A estrutura física 
abrange, ainda: sala multimídia, 
biblioteca, sala de informática, sala 
de recursos, sala de orientação pe-
dagógica, sala de orientação edu-
cacional, anfiteatro com camarim 
e quadra poliesportiva reversível 
para teatro.
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ACESSIBILIDADE É A PALAVRA DE ORDEM
 NOutra marca relevante sobre esses projetos gira em 

torno da palavra “acessibilidade”. A Prefeitura de Ara-
ruama tem investido no conceito nas obras já citadas 
e ainda implantou o projeto “Araruama Igual Pra To-
dos”, com rampa de acesso à cadeirantes na laguna. 
A rampa de acesso e o deck para receber os cadei-
rantes às margens da laguna, ficam ao lado do cal-
çadão da orla, e tem 8 metros de comprimento. A 
passarela de madeira do deck, com 30m de com-
primento, conta com iluminação de led e paisagismo. 
O cadeirante ainda terá disponível cadeiras anfíbias de rodas 
flutuantes, especiais para banho, que foram adquiridas pelo 
município para democratizar o acesso. É qualidade de vida 
direta para os deficientes do município.

 NPrefeitura de Araruama pro-
move inaugurações para fo-
mentar turismo e cria projeto de 
acessibilidade.

Município entregou píer para 
travessia de Ferry boat, reinau-
gurou Teatro Municipal, deu 
início a ambiciosa construção 
da 2ª maior orla do estado e de-
senvolveu o projeto ‘Araruama 
Igual Para Todos’, pautado pela 
acessibilidade.

A Prefeitura investiu pesado 
no setor de Turismo e na acessi-
bilidade nos últimos anos. En-
tre os principais feitos nas áreas 

GRANDES INVESTIMENTOS NO TURISMO
estão o píer para travessia de Ferry 
boat ligando Centro X Praia Seca, a 
remodelagem e reabertura do Tea-
tro Municipal, o início da ambiciosa 
construção da 2ª maior orla do es-
tado e a criação do ‘Araruama Igual 
Para Todos’, projeto pautado pela 
acessibilidade.

Obra entregue no fim de 2020, a 
travessia do Centro de Araruama ao 
distrito de Praia Seca pela laguna 
através de um Ferry Boat é definida 
pela Prefeitura como “um divisor de 
águas para a cidade”.

O sistema conta com dois píe-
res, cada um com 60 metros. A 

DIVULGAÇÃO PREFEITURA DE ARARAUAMA

Rampa de acessibilidade

embarcação leva de 15 a 20 minutos 
para fazer a travessia de um lado 
para o outro.

A obra foi construída com recursos 
próprios do município para alavancar 
e potencializar o turismo na cidade. 
Durante o trajeto com a embarcação a 
pessoa pode contemplar todas as be-
lezas ao redor da Lagoa de Araruama.

Quando chegar ao seu destino 
vai se deparar com a Praia Seca, o 
distrito, inclusive, ainda foi contem-
plado com um Calçadão Cultural, 
um espaço formulado para desen-
volver grandes eventos culturais e 
gastronômicos.

 N Inaugurada no ano passado, li-
gando os bairros Areal, Praia do 
Hospício e Hawaí, o projeto am-
bicioso da Orla Oscar Niemeyer, 
com calçadão e ciclovia. O pro-
jeto já tem 1.941m de extensão 
e será ampliado com a extensão 
da orla do Areal até a Praia do 
Gavião, se transformando na 

A AMBICIOSA ORLA NIEMEYER PRAÇA REMODELADA
 NNa Praça Antônio Raposo/

Menino João Hélio, cartão de 
visitas de Araruama, a gestão 
Lívia Bello (PP), fez notáveis mu-
danças que remodelaram e res-
significaram o espaço. Além da 
reabertura do Teatro Municipal, 
que estava parado há sete anos, 
foram abertos o primeiro Centro 
de Convenções do município e a 
Casa do Papai Noel.

O Centro de Convenções da 
cidade foi construído com intuito 
de ser palco de eventos dos mais 
diferentes setores, o que contri-
bui para a economia local. Além 

disso, ele é reversível para ginásio 
poliesportivo e teatro. Dessa ma-
neira, haverá aproveitamento do 
espaço para diversas atividades 
esportivas e artísticas.

A obra tem mais de 800 me-
tros quadrados e foi toda cons-
truída com recursos próprios do 
município.

A Prefeitura justifica que o in-
vestimento que, além de atrair 
eventos, vai fortalecer o esporte 
e a cultura, tão importantes para 
o desenvolvimento da cidade. O 
local comporta 400 pessoas em 
cadeiras e 160 na arquibancada.

2ª maior orla urbanizada do esta-
do do Rio de Janeiro, com 11.632m, 
contando com réplicas de obras do 
arquiteto homenageado por toda 
extensão da orla.

Durante a cerimônia de entrega 
da obra, a prefeita Livia reforçou o 
compromisso em fomentar o turis-
mo local.

 NAraruama vive momento inédi-
to em obras de drenagem e asfal-
tamento. A gestão de Lívia Bello 
(PP) já inaugurou 50,43 km de 
asfalto contemplando todos os 
distritos e diversos bairros.

A Prefeitura de Araruama inves-
tiu, como nunca, em um verdadeiro 
banho de asfalto na cidade. Ao 
todo, a gestão de Lívia Bello (PP) 
já entregou 50,43km de obras de 
drenagem e asfalto, custeado com 
recursos próprios do município.

Entre os beneficiados pelas 
intervenções estão os bairros do 
Areal, Itatiquara, Praia do Hospí-
cio, Boa Perna, Outeiro, Fazendi-
nha, Picada, Nossa Senhora de 
Nazareth, Morro Grande, Jardim 
Califórnia, Morro Moreno, Três 
Vendas, Parque Hotel, Alto da 

UM VERDADEIRO BANHO DE ASFALTO
Boa Vista, Parque Mataruna, Rio 
do Limão, Ponte dos Leites, Vila 
Canaã, Vila Capri, Jardim São 
Paulo e XV de Novembro.

Além desses bairros, já estão 
em fase de licitação as obras 
de drenagem e asfaltamento 
na localidade do Clube dos En-
genheiros e Praça da Bandeira, 
bem como do Rio do Limão, Par-
que Mataruna e Alto da Boa Vis-
ta, onde os trabalhos avançam 
para fase de execução.

As obras continuam inten-
sificadas com o objetivo de ex-
pandir ainda mais a urbanização 
dos bairros, trazendo o desen-
volvimento local, valorização 
dos imóveis e de fundamental 
importância para potencializar 
a economia do município.

DIVULGAÇÃO PREFEITURA DE ARARAUAMA

Orla Oscar Niemeyer

“Araruama tem belezas e rique-
zas, o que faltava eram investi-
mentos, e agora isso é feito com 
responsabilidade. Investir no turis-
mo é sinônimo de desenvolvimen-
to”, afirmou à época.

Junto com a obra, Lívia também 
entregou o Espaço dos Pescadores 
Potácio Ferreira, no bairro do Hospício.

DIVULGAÇÃO PREFEITURA DE ARARAUAMA

Ferry Boat é parte 

do novo projeto 

de fomento ao 

turismo
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 N O DIA: Prefeito de mandato 
suplementar que se elegeu em 
2019. Em 2020, o povo lhe 
conferiu mais quatro anos 
com uma votação recorde na 
história de Iguaba Grande. O 
que você acredita que foi feito 
nesse curto espaço de tempo 
que fez você ampliar o apoio 
da população?

 L VANTOIL: Eu fui eleito prefei-
to em uma eleição suplementar 
para um mandato de um ano e 
meio e com certeza nesse cur-
to período foi o suficiente para 
conseguirmos mostrar que 
Iguaba podia e podia muito 
mais. Destaco como platafor-
ma principal a economicidade. 
Nós, à frente da prefeitura, re-
cuperamos a esperança da nos-
sa população e a credibilidade 
da prefeitura perante toda a re-
gião e estado do Rio de Janeiro.  
Como exemplo, destaco a nova 
iluminação da orla, toda as lâm-
padas de LED. Quando chega-
mos, encontramos um processo 
administrativo aberto para con-
tratação de uma empresa com 
preço estimado em cerca de R$ 
1 milhão. Imediatamente arqui-
vamos esse processo e a nossa 
própria equipe instalou, com-
pramos apenas os materiais. 
Ao final, foram menos de R$ 
400 mil, ou seja, equivalente a 
menos de 50% que pretendiam 
gastar. Tem a Cozinha Comu-
nitária fechada há anos e que 
passou a produzir as refeições 

gerando uma economia de mais 
de 50%. Regularizamos convê-
nios que estavam paralisados 
como da cobertura da quadra 
da Escola Claudio Moacyr, em 
Iguaba Pequena, pavimentação 
de três ruas no bairro Pedreira, 
destaco ainda em estágio bas-
tante avançado o projeto de 
pavimentação das ruas Adinal 
dos Santos e Nossa Senhora de 
Nazareth por um convênio fir-
mado com o governo Federal, 
emendas parlamentares e um 
ginásio poliesportivo, que tam-
bém já está quase em fase de li-
citação, para a Escola Oscar Ma-
galhães, no bairro São Miguel. 
 
O DIA: A pandemia tem sido 
um desafio para o mundo 
todo, em Iguaba não é dife-
rente. Como tem sido ações 
do governo municipal para 
frear o avanço do vírus? A po-
pulação vem colaborando?

 L VANTOIL: O nosso governo 
vive desafios desde o primeiro 

dos plantonistas da Secretaria 
de Saúde e pessoal de Serviços 
Públicos. E levamos a prefeitura 
para sede própria, antes era pré-
dio alugado por R$ 40 mil mês, 
uma economia de quase R$ 500 
mil ao ano.

 N O DIA: Nesses 100 dias de 
governo, superado primeiro 
trimestre, como você avalia 
seu governo até agora e o que 
você destacaria?

 L VANTOIL:Nesses primeiros 
100 dias de governo, eu destaco 
o comprometimento e a von-
tade de darmos continuidade 
a tudo que iniciamos, buscan-
do colocar Iguaba em posição 
de destaque. Mesmo em meio 
a pandemia da covid-19, nos-
sa equipe tem mostrado gran-
de capacidade de superação e 
aproveito para agradecer a to-
dos os nossos trabalhadores 
da linha de frente: secretaria 
de saúde, ordem pública, dire-
toria de postura, ordem públi-
ca, guarda municipal. Apesar 
de tempos tão difíceis, nosso 
governo tem usado de muita 
criatividade para entregar ser-
viços importantes a nossa po-
pulação, como por exemplo a 
Rua Viseu pavimentada, a Rua 
Profeta Jeremias também pa-
vimentada e com sextavado, 
produzido em nossa fábrica 
própria, e nossa própria equi-
pe de Serviços Públicos é que 
faz o serviço de assentamento, 

dia que assumimos e a pande-
mia certamente é o maior de-
les, mas com a nossa equipe e 
com a colaboração da popula-
ção nós temos dado importan-
tes respostas. E claro, a prefei-
tura também tem feito a sua 
parte. Implantamos o Centro 
de Triagem para diagnóstico 
da covid-19, adquirimos quatro 
novas ambulâncias para nossa 
UPA, adquirimos equipamen-
tos, compramos mais de 40 mil 
testes rápidos, contratamos 12 
costureiras que produziram 20 
mil máscaras com distribuição 
gratuita e muita eficiência te-
mos nos destacado como uma 
das cidades que mais aplicam 
dose da vacina no Estado do Rio 
de Janeiro aos nossos morado-
res. Mostramos uma grande 
capacidade de enfrentamento 
a essa pandemia que mudou a 
história da humanidade.

 N O DIA: Iguaba Grande é a 
cidade com menor orçamento 
da Costa do Sol. Entretanto, 

mesmo com a crise da pan-
demia, o governo consegue 
garantir os serviços à po-
pulação em todas as áreas, 
investir em infraestrutura e 
paga servidor municipal em 
dia, deixando a realidade de 
atrasos salariais no passado, 
como esticar os recursos?

 L VANTOIL:Estamos gover-
nando a cidade com menor 
orçamento da Região dos La-
gos e conseguindo manter as 
contas em dia, salário pago 
dentro do mês trabalhado, 
trazendo investimentos im-
portantes de infraestrutura, 
saúde, educação e segurança. 
Isso tudo devido ao nosso mo-
delo de fazer gestão, que valo-
riza cada real e seguir um dos 
princípios constitucionais, 
que é a economicidade. Nós 
temos escolhido prioridades, 
a valorização do nosso traba-
lhador e o respeito à popula-
ção que é quem mais precisa 
dos nossos serviços, ou seja, 
o segredo é dar importância 
ao dinheiro público para que 
ele seja melhor investido para 
quem paga os impostos, que 
são os nossos moradores. 

 N O DIA: O que a população 
pode esperar do Vantoil nos 
próximos três anos e oito 
meses?

 L VANTOIL: Os investimentos 
continuarão na educação, saú-
de, segurança, mas teremos um 
olhar especial para o turismo 
e infraestrutura. Estamos bem 
adiantados com projeto Casa 
Parque, no Parque Natural e já 
temos desenvolvido um proje-
to Mirante, no Morro da Caixa 
D’Água. Estamos em fase final 
de implantação da ZEN, no Par-
que dos Desejos e ingressamos 
com uma ação contra Agência 
Nacional de Petróleo para au-
mentar arrecadação dos royal-
ties. Neste segundo mandato 
faremos muito.

 > Em entrevista exclusiva ao jornal O DIA, o prefeito 
de Iguaba Grande, Vantoil Martins (Cidadania), de 45 
anos, está no comando da cidade pela segunda vez: 
foi eleito prefeito em 2019, em eleição suplementar, 
e reeleito em 2020. Uma de suas bandeiras é a eco-
nomicidade. Mas não é a primeira vez que trabalha 
no executivo da cidade, já foi secretário de Fazenda 
e de Ação Social e Trabalho. Fora a experiência no 
legislativo, onde atuou como vereador por quatro 
mandatos — 2004, 2008, 2012 e 2016.

VANTOIL MARTINS, PREFEITO

Economizar é a palavra de ordem 
DIVULGAÇÃO

ENTREVISTA
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Idosos recebem a dose em unidades de saúde do município

A 
cidade de Iguaba Gran-
de segue com a vacina-
ção contra a covid-19 

desde o dia 19 de janeiro. Atu-
almente, mais de 4,5 mil pes-
soas já foram imunizadas. De 
acordo com a quantidade de 
doses recebidas pelo Gover-
no Estadual, a secretaria de 
saúde segue contemplando 
idosos a partir de 64 anos em 
todas as Unidades Básicas de 
Atendimento do município. 

No primeiro grupo a ser 
vacinado, estavam os profis-
sionais da saúde, idosos que 

Mesmo com as aulas pre-
senciais suspensas devido 
à pandemia do coronaví-
rus, a Prefeitura de Iguaba 
Grande inaugurou o prédio 
anexo da Escola Municipal 
de Sapeatiba Mirim em 23 
de março, com seis novas 
salas.

Agora, o prédio principal 
tem uma biblioteca, uma 
sala de música para os alu-
nos, uma sala para reforço 
escolar, uma sala de pro-
fessores e uma secretaria 
para toda a parte técnica. 
A diretora Andrea Silveira, 
que atua na escola há mais 
de 20 anos, se diz muito 
emocionada. “É gratifican-
te quando o pai chega aqui 
e entrega seus filhos para 
uma escola de qualidade”, 
ressalta a diretora.

O prefeito Vantoil Mar-
tins destaca que mesmo 
durante a pandemia, a 
Prefeitura continua tra-
balhando em favor do de-
senvolvimento da cidade. 
“Estamos vivendo tempos 
difíceis,  mas podemos 
transformar em oportuni-
dades”, finaliza.

HOMENAGEM AOS MO-
RADORES
Cada uma das seis novas 
salas de aulas leva o nome 
de um morador ilustre do 
bairro: Bento Teixeira de 
Carvalho, Laura Fernandes 
Lessa, Lúcia Regina Mat-
tos da Silva, Cenir Mathil-
des Lessa da Silva, Euzébio 
Ferreira Netto e Amâncio 
Fernandes da Silva.

vivem em asilos, deficientes 
institucionalizados e acama-
dos. A primeira pessoa imu-
nizada na cidade foi a técnica 
de enfermagem Isis de Souza 
Gonçalves, em seguida a médi-
ca pneumologista, Dra. Adria-
na Mascarenhas Brandão, e o 
médico Dr. Fernando de Barros.

“Estamos dando início a 
uma grande virada para nosso 
município voltar à normalida-
de. Iremos priorizar esses pro-
fissionais da saúde, que estão 
na linha de frente há meses, 
mas em breve teremos toda 

nossa população imunizada”, 
declarou o prefeito na época.

SEGUNDO MELHOR ÍNDICE
Cerca de três meses depois 
do início da vacinação contra 
a covid-19, 4.641 iguabenses 
já foram vacinados até o dia 
22 de abril. No total, foram 
7.092 doses da vacina contra 
a covid-19 aplicadas. Com es-
ses números, Iguaba Grande 
assumiu o segundo lugar no 
índice de municípios que mais 
vacinam na Região dos Lagos, 
com 16,38% dos habitantes 

imunizados.

TESTAGEM RÁPIDA 
Visando conter a dissemina-
ção do coronavírus, Iguaba 
Grande deu início a testagem 
rápida para covid-19 em mar-
ço. A ideia é monitorar a po-
pulação e a evolução da do-
ença. A testagem rápida foi 
realizada nos bairros Sape-
atiba, Cidade Nova e Centro. 
A ação também contemplou 
funcionários das secretarias 
de Obras e Educação, além da 
Prefeitura. 

Escola 
Sapeatiba 
Mirim ganha 
prédio em 
anexo
Seis novas 
salas de aulas 
recebem nomes 
de moradores 
ilustres do bairro

Mais de 4 mil 
iguabenses 
vacinados 
com a 1ª dose
Iguaba Grande tem segundo melhor 
índice de vacinação na Região dos Lagos

Pensando em qualificar profis-
sionalmente os moradores de 
Iguaba, nos próximos meses 
será inaugurada em Iguaba 
Grande uma sede da Funda-
ção de Apoio à Escola Técnica 
(FAETEC), localizada no bair-
ro Cidade Nova. A FAETEC é 
uma rede de ensino do Estado 
do Rio de Janeiro que ofere-
ce diversos cursos profissio-
nalizantes de forma gratuita. 
Para o prefeito Vantoil Martins, 
a vinda da FAETEC para Igua-
ba é um sonho antigo que está 
sendo realizado. “Qualquer lu-
gar do estado sonha em poder 
ter uma escola profissionali-
zante para capacitar os mora-
dores. Iguaba hoje está reali-

zando esse sonho que é motivo 
de muito orgulho, porque va-
mos fazer da nossa população 
cada vez mais competitiva para 
o mercado de trabalho, visan-
do um preenchimento numa 
vaga de emprego”, destaca.
 
CURSOS OFERECIDOS
Entre os cursos que deverão 
ser oferecidos na nova sede 
da FAETEC iguabense, estão: 
programação de aplicativos; 
Libras; curso de eletricista; 
encanador; carpinteiro de 
obras e de telhado; colocador 
de piso e revestimento; curso 
de refrigeração; e cursos de 
gestão de negócios e adminis-
trativas.

Cidade Nova vai receber sede da FAETEC

Para prefeito, chegada da FAETEC é sonho antigo realizado

DIVULGAÇÃO
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Bicicletas novas cedidas pela prefeitura para patrulhar a orla 

IGUABA

A Guarda Municipal de Iguaba Gran-
de ganhou duas novas bicicletas 
cedidas pela prefeitura com o obje-
tivo de auxiliar no monitoramento 
da orla da laguna diariamente, ga-
rantindo mais segurança aos cida-
dãos, além de evitar depredação 
nos píeres e ajudar turistas. Os pro-
fissionais fiscalizam todos os dias, 
desde a praia do Popeye até a praia 
dos Ubás, em um percurso de 5 km, 
aproximadamente.

O secretário Fabio Costa, garan-
te que a iniciativa da prefeitura em 

GM ganha bikes para fiscalização na orla
conceder as bikes trouxe mais visi-
bilidade e segurança à população.

A fiscalização ao longo da orla 
acontece todos os dias de 8h às 20h, 
podendo sofrer alteração de horário 
dependendo do fluxo de turistas 
na cidade. “A prioridade é atender 
as pessoas no calçadão, orientar 
visitantes sobre pontos turísticos na 
cidade, ajudar cidadãos a atraves-
sarem a rua para evitar acidentes 
e fiscalizar para que não haja de-
predação ao longo da orla”, disse o 
subsecretário Jorge Escada.

A secretaria de Turismo de Iguaba 
tem investido em novos atrati-
vos para o município. Entre eles, 
balanços decorativos foram ins-
talados para quem visita a bela 
paisagem da Lagos de Araruama. 

São quatro balanços ao longo 
da extensão da laguna: no Centro, 
Praia do Ubás, Popeye e Praia 
das Andorinhas. Os balanços fo-
ram feitos com deck e madeira 
de eucalipto.

Além disso, novas lixeiras 
feitas com madeira de reflores-
tamento e ao alcance de toda 
população para o descarte de 
resíduos sólidos foram instaladas 
na orla.

Iguaba investe em atrativos turísticos

PROJETO MARIA FUMAÇA

O Projeto ‘Maria Fumaça’ visa a cons-
trução de uma estação cenográfica 
de trem que funcionará como foo-
d-truck. Além de ser um novo ponto 

A Prefeitura de Iguaba Grande abriu 
concurso público com 304 vagas 
para diversos cargos, com salários 
que variam entre R$ 1.195,92 e R$ 
4.777,67.

Com provas já realizadas neste 
ano, o concurso contemplou cerca 
de 30 cargos diferentes do Ensino 
Fundamental ao Ensino Superior, 
entre eles, gesseiro, motorista, guar-
da municipal, secretário de escola, 
inspetor escolar, professor de di-
versos níveis, pedagogo, orientador 
educacional, orientador pedagógico, 
fiscal de obras, engenheiro civil, fiscal 
sanitário, fiscal de meio ambiente, 
oficial administrativo, monitor de 
alunos, técnico em radiologia, técni-
co em enfermagem, técnico em labo-
ratório, assistente social, enfermeiro, 
farmacêutico, fonoaudiólogo, psicó-
logo, fisioterapeuta, nutricionista, 
terapeuta ocupacional, veterinário, 
cirurgião dentista e médico em di-
versas áreas.

Concurso público abre mais de 300 vagas

PROCESSO SELETIVO

Além do concurso, no dia 20 de abril, 
a prefeitura abriu processo seletivo 
destinado à contratação temporária 
de profissionais da Educação. 

Os cargos oferecidos são: Profes-
sor docente I (Inglês, matemática, 
português, história, geografia, ciên-
cias, educação física, artes); Pro-
fessor docente II; Secretário escolar; 
Orientador educacional; Inspetor 
escolar e Orientador pedagógico.

Concurso: provas já realizadas

DIVULGAÇÃO

turístico na praça da Estação, 
localizada no Centro, o local será 
conhecido também como “praça 
gastronômica”.

MIRANTE MUNICIPAL

Outro projeto iguabense é o Mi-
rante Municipal, que ficará loca-
lizado no bairro Pedreira, conhe-
cido popularmente como Morro 
da Caixa d’Água. Inicialmente, 
o projeto conta com três platôs 
para contemplar a vista, dois ba-
nheiros (feminino e masculino), 
praça de alimentação com dois 
quiosques, um lounge externo, 
espaço cultural e espaço para 
primeiros socorros.

Projeto ‘Maria Fumaça’ 

DIVULGAÇÃO

 Um programa que atrai empresas 
e investidores, gerando novos em-
pregos.  Assim é a Zona Especial de 
Negócios (ZEN), que consiste em 
um projeto com objetivo de atrair 
empresas e investidores para Iguaba 
Grande, levando desenvolvimento 
e gerando mais empregos para a 
população. O espaço localizado no 
Parque dos Desejos tem 248 mil m². 
Para dar continuidade à implanta-
ção da ZEN, o Instituto Estadual do 
Ambiente (INEA) esteve na locali-
dade realizando vistoria no início de 
março, a fim de dar velocidade aos 
processos vinculados ao Instituto. 
 
NOVO ACESSO

Uma nova entrada para o município 
de Iguaba Grande está sendo viabili-
zada. O secretário municipal de Pla-
nejamento, Eronildes Bezerra, junta-
mente com o consultor da Agência 
de Desenvolvimento Econômico e 
Urbano, Mauro Oliveira, estiveram, 

Criação da ZEN e nova entrada na Via Lagos

em março, no Palácio da Guana-
bara em tratativas com o chefe de 
Gabinete do secretário estadual de 
Desenvolvimento Econômico do Rio 
de Janeiro, Antônio Carlos Barbosa. 
Na ocasião, foi apresentado o pro-
jeto da Zona Especial de Negócios 
(ZEN), onde ficaria localizada a nova 

Vistoria do INEA no Parque dos Desejos para o projeto ZEN

DIVULGAÇÃO

entrada da Via Lagos no município: 
“Não dá para falarmos de logística, 
se os caminhões tiverem que passar 
por dentro do perímetro urbano da 
cidade. Descentralizamos a entrada 
de Iguaba pela Estrada do Arrastão, 
com 1,8 km da Via Lagos até a Rodo-
via Amaral Peixoto”, explica Eron.

A primeira rua asfaltada com 
p a v i m e n t a ç ã o  p r ó p r i a  d a 
p refe i t u ra  j á  fo i  f i n a li za d a 
Em janeiro foi iniciado o Progra-
ma Municipal de Pavimentação 
em Iguaba Grande. A primeira 
rua asfaltada com artefato de ci-
mento no modelo sextavado foi 
a Rua Viseu, no bairro São Miguel. 

O critério de escolha das ruas são 
as que têm maior movimento, 
já iniciado também na Rua Pro-
feta Jeremias, no bairro Centro. 
O modelo sextavado é fabrica-
ção própria da Prefeitura e estão 
sendo colocados pelos próprios 
servidores públicos. Para que 
a rua tenha um saneamento 

adequado, a Prefeitura também 
está incluindo manilhas nos lo-
cais contemplados com a ação. 
A fábrica municipal de sextavados 
foi inaugurada com equipamen-
tos adquiridos com recursos do 
próprio município. A máquina tem 
capacidade diária de produção de 
1.200 blocos.

Iguaba dá início ao Programa Municipal de Pavimentação
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O 
projeto de uma possível 
mudança de local para 
ampliação de serviços 

da Clínica Veterinária Popu-
lar que, além das consultas 
rotineiras, possa atender ani-
mais em situação de emer-
gência está sendo viabilizado 
em Iguaba Grande. Durante 
reunião, o secretário de Meio 
Ambiente, Vinícius Lavalle, 
juntamente com o secretá-
rio de Governo Jales Lins e o 
veterinário Dr. Fabio Caputo 
debateram sobre a constru-
ção de um laboratório animal 
que demanda a aquisição de 
um aparelho para coleta de 
sangue que custa aproxima-

Uma reunião entre o chefe 
de Gabinete, Fábio Costa, 
e o Superintendente do 
Instituto Nacional de Colo-
nização e Reforma Agrária 
(INCRA), Cassius Rodrigo, 
e o empresário Cláudio 
Fernandes, viabilizou a re-
gularização fundiária do 
município e a implantação 
de uma unidade municipal 
de cadastro do órgão em 
Iguaba Grande.

Dessa forma, poderá ser 
emitido o Certificado de Ca-
dastro de Imóvel Rural, um 
documento emitido pelo 
INCRA que facilita transa-
ções imobiliárias e mais 
benefícios.

O INCRA é uma autar-
quia federal, ou seja, um 
serviço autônomo, que tem 
como objetivo executar a 
reforma agrária e realizar 
o ordenamento fundiário.

damente R$ 30 mil.
Para o secretário de Meio 

Ambiente, Vinícius Lavalle, 
o serviço vai possibilitar um 
atendimento melhor para 
cães e gatos com o laboratório 
de coleta e análise. Segundo 
Dr. Fabio Caputo, o material 
funcionará para resultado de 
hemograma completo simples 
que detecta anemia ou infec-
ção. Além disso, está sendo 
previsto um projeto de castra-
ção e centro cirúrgico.

“Estamos estudando a via-
bilidade de realizarmos na 
nossa clínica animal, além da 
consulta com o médico vete-
rinário, também a realização 

de exame de sangue nos ani-
mais atendidos. O hemograma 
é importante no diagnóstico, 
no controle da evolução das 
doenças e serve ainda como 
exame de triagem”, acrescen-
ta o secretário Jales Lins.

Em menos de um ano de rei-
nauguração, a clínica animal, 
situada na Praça da Estação, 
comemorou em janeiro a mar-
ca de 1.000 animais atendidos. 
A estrutura conta com um es-
paço de atendimento inicial e 
um consultório. Para a assis-

tência, o dono do animal de es-
timação deve apresentar com-
provante de residência e RG.
Animais de médio e grande 
porte em vias públicas não 
são mais um problema no 
município. Desde fevereiro, 
a secretaria de Agricultura, 
Abastecimento e Pesca, a 
secretaria de Meio Ambien-
te e a Guarda Ambiental es-
tão prontas para remoção e 
apreensão desses animais 
abandonados ou perdidos 
pelas ruas da cidade.

Ação judicial para aumento dos Royalties

Unidade do 
INCRA para 
regularizar 
imóvel rural

Certificado de 
Cadastro do 
órgão passa a ser 
emitido na cidade

Clínica animal 
ganha projeto 
de ampliação 
de serviços
Demanda corresponde a 
necessidade de  1.000 animais 
atendidos em menos de um ano
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Carinho para os pets Clínica Veterinária Popular

Em fevereiro, o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, juntamente 
com o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, se reuniram 
em Brasília, com uma equipe técnica jurídica para ingressar com uma 
ação objetivando o aumento do repasse dos royalties.

As duas cidades recebem em torno de R$ 1 milhão ao mês, enquanto 
os municípios vizinhos arrecadam quase R$10 milhões mensais.

A ação judicial face à Agência Nacional de Petróleo (ANP), visa que 
esses valores sejam elevados. Após a reunião, o prefeito demonstrou 
otimismo pelo aumento de quatro vezes mais que o total recebido por 
Iguaba Grande atualmente.
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 N O DIA: Empresário bem 
sucedido, da política que 
se candidata pela primei-
ra vez e vence de cara uma 
eleição disputadíssima, já 
dá pra fazer uma avaliação 
se valeu a pena entrar pra 
política?

 L FÁBIO: Valeu muito  a 
pena. Pegamos o município 
em período de pandemia, o 
que marcou o início do nos-
so governo, e demos o sangue 
para cuidar das pessoas. Para 
mim, foi um momento muito 
importante da nossa admi-
nistração, ter a certeza que a 
nossa gestão ajudou a salvar 
vidas.

 N O DIA: Cem dias de gover-
no, primeiro trimestre, qual 

restritivas. Como a popula-
ção vem respondendo aos 
decretos e as medidas para 
conter o avanço da doença?

 L FÁBIO: Gostaria de contar 
mais com a colaboração da 
população para cumprimento 
das medidas restritivas defini-
das pelos Decretos municipais. 
Sabemos que existem festas 
clandestinas, muitas pessoas 
que seguem com ações indevi-
das. Acho que, principalmente 
neste momento de pandemia 
muito intenso que estamos 
vivendo, deveriam estar mais 
preocupadas e respeitando as 
restrições dos Decretos. Tive-
mos empecilhos em relação a 
alguns bares noturnos e quios-
ques, mas a maioria dos comer-
ciantes entendeu a mensagem 

a avaliação que você faz de 
seu mandato e o que você 
destaca como carro-chefe 
do seu governo até aqui?

 L FÁBIO: Saúde e, em segui-
da, saneamento básico. Tra-
balhamos intensamente nes-
ses campos e quero acelerar 
ainda mais. Estou ciente da 
falta de equipamentos e de 
estrutura que o município 
enfrenta e não estarei satis-
feito até ter resolvido essas 
questões.

 N O DIA: Pandemia, segun-
da onda ainda mais avas-
saladora, inclusive tirou a 
vida do presidente da Câ-
mara, Seu Mica. No en-
tanto, muita gente se re-
cusa a cumprir as medidas 

e está seguindo as normas de 
contenção à doença.

 N O DIA: O que a população 
de São Pedro da Aldeia pode 
esperar dos próximos três 
anos e nove meses de Fábio 
no comando do município?

 L FÁBIO: A população pode 
esperar muito trabalho corre-
to e bem feito, intensificação 
das ações de saneamento bá-
sico e os postos de saúde fun-
cionando efetivamente. Nos-
so compromisso é fazer com 
que, ao fim desse período, 
esteja tudo funcionando, as-
sim como toda a estrutura da 
prefeitura. Nossa expectativa 
é, também, que essa pande-
mia passe e que a Educação, 
a Cultura, o Turismo e outros 

setores que precisaram redu-
zir as atividades possam re-
tornar as ações a pleno vapor.

 N O DIA: Para finalizar, qual 
a mensagem que o senhor 
deixa para a população para 
o restante do governo?

 L FÁBIO: Preciso de vocês 
para fazer um bom gover-
no e podem ter certeza que 
estarei trabalhando para le-
var mais qualidade de vida 
a toda população. Contem 
comigo. Vamos caminhar 
juntos para tornar nossa ci-
dade um lugar melhor. Espe-
ro poder contar com a parti-
cipação de todos e convido 
a população que venha e se 
envolva cada vez mais com a 
administração pública.

 L Carlos Fábio da Silva, o Fábio do Pastel, acumula histórias 
de superação ao longo dos 42 anos de idade. Nascido no dis-
trito de Santa Maria de Campos, em Campos dos Goytacazes, 
o atual prefeito de São Pedro da Aldeia iniciou sua jornada de 
trabalho auxiliando os pais em uma lavoura de fazenda, ainda 
na infância. Adolescente, veio para o município da Região dos 
Lagos morar com o tio para tentar uma vida melhor.

Antes de ser um homem de negócios de destaque no ramo 
alimentício, Fábio foi servente de pedreiro e recepcionista de 
pousada. Seu primeiro estabelecimento comercial foi a sede 
inicial do famoso pastel, produto que o fez ganhar o apelido 
carinhoso e o reconhecimento em toda a cidade. Sua primei-
ra loja foi aberta em fevereiro de 2000 com estrutura física 
pequena. Hoje, o prefeito é proprietário de sete restaurantes, 
todos localizados em São Pedro da Aldeia, consolidando o 
“cara do pastel” em um dos empreendedores mais bem su-
cedidos da região.

Em 2020, Fábio se colocou como candidato a prefeito da 
cidade que proporcionou seu crescimento como empresário. 
Toda a sua campanha eleitoral foi focada em trazer um novo 
propósito de gestão pública, com olhar mais humanizado e 
priorizado nas pessoas. O empreendedor foi eleito, em sua 
primeira disputa política, com 34% dos votos. Já como pre-
feito, Fábio afirma que o desafio à frente da prefeitura tem 
valido a pena. Ele faz um balanço das demandas encontradas, 
do período de pandemia e das principais conquistas nos 100 
primeiros dias de governo.

ENTREVISTA FÁBIO DO PASTEL, PREFEITO

Fábio é “a cara” do empreendedor 
de sucesso da Região dos Lagos

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DA ALEIA
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Humanizar o atendimento é uma meta a ser perseguida pela prefeitura de São Pedro da Aldeia

Novos leitos para atendimento dos casos de Covid-19

Humanização da 
saúde é a prioridade

A 
saúde é uma das prin-
cipais pautas das ges-
tões públicas e um dos 

maiores anseios da população 
brasileira. Em São Pedro da Al-
deia, a aposta para o setor é 
a humanização dos serviços 
voltados para a área, segundo 
o prefeito Fábio do Pastel. Em 
entrevista especial para O DIA, 
o chefe do executivo aldeense 
afirmou que os 100 primeiros 
dias do novo governo prioriza-
ram o acolhimento e conforto 
aos moradores neste momen-
to de pandemia. Para isso, o 
Fábio destaca inaugurações 
e medidas feitas para atender 
a este propósito, reafirman-
do seu plano de “qualidade 
de vida para todos”, firmado 
durante a corrida eleitoral de 
onde saiu ganhador com 34% 
dos votos.  

“A nossa meta de humani-
zação começa com a instala-
ção, logo nos primeiros dias de 
gestão, do Gabinete de Crise. 
Reunimos o secretariado se-
manalmente para firmar es-
tratégias e ações que melhor 

atendam aos cidadãos. No fi-
nal de janeiro, começamos a 
vacinação na cidade. Foi uma 
honra poder receber as pri-
meiras doses e estar ao lado 
de Leilamar, a primeira cida-
dã aldeense vacinada contra a 
Covid. Depois inauguramos o 
novo Centro de Triagem e Tra-
tamento, descentralizamos os 
atendimentos nos postos de 
saúde, entre outras muitas 
coisas boas realizadas”, des-
tacou o prefeito.

A inauguração do novo 
Centro de Triagem e Trata-
mento da Covid-19 aconte-
ceu em 11 de março. O espaço 
substituiu a tenda em que os 

Foco é oferecer comodidade e conforto ao cidadãos, segundo o prefeito 

atendimentos dos casos de 
coronavírus eram realizados. 
Segundo a prefeitura, o local 
proporcionou o ampliamento 
dos leitos de internação em 
10 e duplicou a capacidade de 
acolhimento diário para 200 
atendimentos.  

Ainda de acordo com a ad-
ministração municipal, o local 
tem gerado uma melhoria no 
atendimento à população. 
Após a passagem da pande-
mia, a estrutura será reapro-
veitada para os serviços e 
atendimentos desenvolvidos 
no Pronto-Socorro Municipal.

Já a descentralização dos 
atendimentos primários e da 

testagem para os casos sus-
peitos de Covid-19 teve início 
no mês de fevereiro. A amplia-
ção da medida para seis pos-
tos de saúde do município foi 
em março, comprovando a efi-
cácia da ação, de acordo com 
a prefeitura. O objetivo foi fa-
cilitar o acesso ao tratamento 
aos moradores, possibilitan-
do a oferta dos serviços mais 
próxima da casa do cidadão, 
além de diminuir a procura no 
centro de triagem.

Segundo a secretária de 
Saúde, Maria Márcia Fon-
tes, as ações são norteadas 
pela valorização do cidadão. 
“Temos trabalhado com de-
dicação para dotar toda a es-
trutura de atendimento aos 
munícipes com serviços de ex-
celência. O usuário da saúde 
pública precisa ser valorizado. 
Nós estamos cientes das defi-
ciências encontradas, mas o 
nosso objetivo é alcançar um 
atendimento mais humaniza-
do e qualificado”, pontuou a 
secretária.

A última inauguração da 
saúde aldeense dentro do 
período dos 100 dias foi a do 
espaço de Acolhimento do 
Tratamento Fora Domicílio 
(TFD). O local tem a proposta 
de oferecer apoio aos pacien-
tes que aguardam transporte 
para tratamento de saúde em 
outras localidades, em área 
coberta e com disponibiliza-
ção de café da manhã. “Esse 
espaço representa sentimen-
to e dedicação ao próximo. 
Muitos podem achar que é 
uma obra pequena, mas pra 
mim é de grande importância 
e cheia de significado. Me or-
gulho muito dessa inicitiva”, 
disse o prefeito.

“A nossa meta 
de humanização 
começa com a 
instalação, logo 
nos primeiros 
dias de gestão, do 
Gabinete de Crise”

FÁBIO DO PASTEL,
Prefeito

SÃO PEDRO DA ALDEIA
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O encontro, que de forma inédita, uniu municípios da Região dos 
Lagos para criação de uma “superbarreira” foi proposto por Fábio

C
onter a disseminação da 
Covid-19 vem sendo a meta 
dos gestores municipais, 

principalmente no momento 
em que os números da doen-
ça aumentam, mesmo após 
mais de um ano dos primeiros 
casos registrados. O prefeito 
de São Pedro da Aldeia, Fábio 
do Pastel, afirma que as ações 
de fiscalização e o reforço na 
atuação do poder público são 
grandes aliados no combate ao 
coronavírus na cidade. Segun-
do ele, o objetivo é garantir que 
as restrições impostas por meio 
de Decretos sejam cumpridas. 
A ação de grande impacto, no 
entanto, foi a “superbarreira” 
implantada no município para 
coibir a entrada de turistas du-
rante o superferiadão.

No dia 25 de março, o chefe 

A educação é um dos setores 
que mais sofre com impactos 
das restrições impostas pelo 
contágio do coronavírus. Es-
colas municipais de todo o país 
estão há pouco mais de um ano 
sem atividades presenciais. 
Criar alternativas para que o 
ensino seja mantido e oferecido 
de forma igualitária é o desafio 
dos novos prefeitos. Em São Pe-
dro da Aldeia, o chefe do exe-

do executivo aldeense reuniu 
representantes de cidades da 
Região dos Lagos e de órgãos 
de segurança pública para or-
ganizar a superbarreira, que 
atuou durante o feriado de 10 
dias criado pelo Governo do 
Estado. Instalada estrategica-
mente na altura da saída da 
Via Lagos, a ação teve como 
objetivo resguardar a popula-
ção do risco de disseminação 
da Covid-19, gerando impedi-
mento no acesso de turistas 
à região.  

A iniciativa, pioneira na re-
gião, foi viabilizada por meio 
de uma parceria entre a Guar-
da Municipal de São Pedro, 
Guarda Municipal de Cabo Frio 
e equipes da Polícia Militar e 
Polícia Rodoviária (BPRV). O 
barreiramento funcionou du-

rante 24 horas, de 26 de março 
a 4 de abril.

“Nós temos governado acre-
ditando na união dos esforços 
para o bem comum, convocan-
do a população e todos os que 
podem contribuir. Foi assim 
com a implantação da barreira 
também. Precisávamos res-
guardar não só a população de 
São Pedro da Aldeia, mas tam-
bém as dos municípios vizinhos, 

como Cabo Frio. O local mais 
estratégico para que a barreira 
fosse colocada era a saída da 
Via Lagos, no nosso município. 
Por isso, convocamos todos os 
órgãos que poderiam nos aju-
dar e a super operação foi um 
sucesso”, comemorou o prefei-
to, Fábio do Pastel.

FISCALIZAÇÃO ATUANTE 
EM TODA A CIDADE

cutivo, Fábio do Pastel, aposta 
na manutenção do ensino à 
distância com distribuição de 
apostilas impressas e disponi-
bilização de plataforma on-line, 
que foi reformulada nos primei-
ros 100 dias de governo. O pre-
feito ainda destaca a reforma e 
manutenção de oito unidades 
escolares durante este período.

Semanalmente, disponi-
bilizamos os conteúdos pro-
duzidos pelos professores na 
plataforma digital. As matérias 
também são distribuídas de 
forma impressa nas escolas. 
Equipamos as escolas com co-
piadoras para que o material 
pedagógico impresso fosse 
produzido na própria unidade, 

diminuindo o prazo de entrega 
aos alunos. Meu desejo pessoal 
é que todas as salas de aulas 
voltem a funcionar normalmen-
te para poder acompanhar de 
perto o ensino dos nossos estu-
dantes. Enquanto essa possibili-
dade não é viável, continuamos 
zelando pelo ensino municipal 
à distância”, contou o prefeito.

No dia 3 de março, a platafor-
ma Tecnológica de Ensino rece-
beu novo layout com o objetivo 
de tornar o aprendizado mais 
atrativo aos alunos. De acordo 
com a prefeitura, a nova identi-
dade visual tem roupagem mais 
lúdica, dando novo contexto 
de organização pedagógica. 
“Hoje, também contamos com 

um corpo pedagógico comple-
tamente estruturado e pronto 
para atender os nossos mais de 
13 mil alunos, que continuam 
a receber todo o material im-
presso de maneira organizada 
e gratuita”, disse o secretário 
municipal de Educação, Elias 
Valadão.

Estruturalmente, oito unida-
des escolares recebem refor-
mas ou construção de quadras 
esportivas, assim como o rece-
bimento de nova mobília e ma-
teriais de papelaria. Além dos 
pequenos reparos em diversas 
unidades, está em andamento 
o projeto de construção de um 
novo prédio para a E.Mz. Ca-
pitão Costa e aprovação para 

Ensino a distância é destaque durante a pandemia
Escolas recebem 
manutenções e 
reformas durante 
período sem aulas 
presenciais 

‘Superbarreira’ 
impede avanço 
da Covid-19
Fiscalização atuante e poder público 
mais presente são destaques na cidade

Devido ao período de pande-
mia, que impôs necessárias 
restrições ao convívio social, 
o município realiza ações para 
o cumprimento das determi-
nações previstas em Decreto. 
Para viabilizar as operações fis-
calizatórias no comércio, nas 
praias e até em espaços priva-
dos, foi implantado o Comboio 
Operacional, formado pelos 
agentes das guardas Municipal, 
Ambiental, Fiscalização de Pos-
turas e, por vezes, com o apoio 
da Polícia Militar.

Segundo o secretário de 
Segurança e Ordem Pública da 
cidade, José Maria Cádimo, as 
ações são constantes. “Além de 
orientar a população sobre as 
medidas restritivas previstas 
nos decretos municipais, tam-
bém foi preciso intensificar a 
fiscalização. O objetivo, inicial-
mente, é notificar para que os 
empresários e a população 
compreendam a necessidade 
de seguir as orientações”, disse.

Segundo a prefeitura, so-
mente nos primeiros 100 dias 
de governo, a equipe de Fisca-
lização de Postura aplicou 121 
notificações e intimações para 
cumprimento de leis e três mul-
tas por falta de cumprimento. 
As leis em questão também 
são referentes aos decretos de 
combate à Covid-19.

construção da nova sede da 
Escola Municipal de Educação 
Especial Pedro Paulo Lobo de 
Andrade (EMESPP), segundo a 
prefeitura.

“Desde o dia 4 de janeiro, 
quando foi iniciada a gestão, 
procuramos sempre nos fazer 
presentes, visitando escolas e 
atingindo metas que hoje são 
comemoradas, como o primeiro 
passo para a obra de reforma 
e modernização da Escola Ca-
pitão Costa, uma das maiores 
unidades da zona rural de São 
Pedro da Aldeia. Também esta-
mos acompanhando o rápido 
avanço das obras das quadras 
poliesportivas que estão sendo 
construídas”, disse Valadão.

SÃO PEDRO DA ALDEIA
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Gestão do prefeito Fábio do Pastel concentra esforços na continuidade de 33 obras paralisadas

Ajustes legais 
permitem 
retomada de obras

U
m dos aspectos mais an-
siados pela população é 
a realização e a fluidez 

das obras públicas, capazes 
de oferecer mais conforto e 
qualidade de vida aos muníci-
pes. Em São Pedro da Aldeia, 
a nova gestão do prefeito Fá-
bio do Pastel centralizou os 
esforços para a continuidade 
de 33 construções paralisadas 
ou em andamento na cidade, 
além da assinatura de novos 
convênios que irão proporcio-
nar realizações importantes 
para o município. Parte das 
intervenções já foi retomada, 
como o caso da UBS do bair-
ro Baleia, vistoriada pessoal-
mente pelo chefe do executivo 
na última semana.

Segundo a prefeitura, as 
visitas técnicas para avalia-
ção das construções ocorrem 
desde a primeira semana de 
governo. No dia 16 de março, 
foram realizados os ajustes 
legais das documentações 
que permitem a retomada 
das obras públicas financia-
das por meio de convênio. A 
prefeitura destaca que, além 
da unidade UBS do bairro Ba-
leia, também estão em anda-
mento as obras de reforma 
do Teatro Municipal Dr. Átila 
Costa e as pavimentações dos 
bairros Campo Redondo, Es-
tação e Rua do Fogo.

O chefe do executivo al-
deense apresentou solicita-
ções para manutenção de 
estruturas na cidade ao De-
partamento de Estradas de 
Rodagem (DER-RJ), durante 
assinatura de convênio que 
trará, em breve, ações de as-
faltamento para o município. 
A iluminação nas rodovias 
estaduais que cortam a cida-
de e execução de operações 
tapa-buraco também foram 
pauta nas negociações com 
o departamento.

A interlocução com o es-
tado propiciou a instalação 
da nova passarela em frente 
à Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Pediátrica, no 
bairro Balneário, que atende 
a um pedido do prefeito. No 
dia 22 de abril, foi colocada a 
fundação do canteiro central 
da estrutura que será insta-
lada sobre a Rodovia Amaral 

Novos convênios assinados proporcionam realizações importantes 
para a população, como construção da nova passarela

Visita a Brasília
 ● Com o objetivo de buscar 

parcerias e recursos para o 
município, o prefeito Fábio 
do Pastel foi a Brasília no fim 
do mês de fevereiro. O intui-
to da viagem foi solicitar 
emendas de investimentos 
para o município.

Dentre os compromissos 
esteve um encontro no ga-
binete do deputado federal 
Gutemberg Reis, uma reu-
nião com o presidente do 
Fundo Nacional de Desen-

volvimento da Educação 
(FNDE), Marcelo Ponte, e 
uma sessão da Comissão 
Mista de Orçamento Público 
na Câmara dos Deputados 
com a bancada de deputa-
dos federais, de origem no 
estado do Rio de Janeiro.

FÁBIO É ELEITO PRESI-
DENTE DO CONSÓRCIO 
LAGOS SÃO JOÃO
Fábio do Pastel foi eleito por 
unanimidade para presidir a 

nova diretoria do Consórcio 
Intermunicipal Lagos São 
João (CILSJ). A eleição foi 
realizada no dia 10 de março 
durante a reunião anual do 
Conselho de Associados.

O Consórcio Intermunici-
pal Lagos São João é com-
posto por 13 municípios. O 
objetivo é unir governos, 
entidades da sociedade civil 
e empresas para fortalecer 
a gestão compartilhada do 
meio ambiente.

Peixoto, a RJ-106. De acordo 
com a administração pública, 
a próxima fase será a coloca-
ção dos pilares. A construção 
foi iniciada no dia 24 de mar-
ço com previsão para inau-
guração em junho deste ano, 
segundo a equipe estadual. 
A estrutura terá 230 metros 
de extensão e será dotada de 
acessibilidade, para que ca-
deirantes também façam uso 
do equipamento. A obra foi 
orçada em R$1.874.542,88. 
Todo o valor é custeado pelo 
Governo do Estado.

Outro destaque do muni-
cípio foi o cadastro, no início 
de março, no Projeto Federal 
de Regularização Fundiária 
no Programa Casa Verde e 
Amarela, que reúne ações 
habitacionais  para ampliar 
o estoque de moradias e até 
melhoria de residências, 
atendendo às demandas. O 
objetivo é que o bairro Mos-
soró receba o projeto piloto. 
O governo municipal come-
çou as ações de aerofotogra-
metria realizadas com drone 
na localidade.

“Nosso compromisso é 
promover mais dignidade aos 
moradores, e o início é onde 
mais importa: o lar dos alde-
enses. Estamos muito felizes 
em poder chegar aos mora-
dores e entregar o título de 
propriedade da casa deles, 
registrado em cartório. Nos-
so foco é oferecer qualidade 
de vida e dignidade para toda 
a população aldeense. E va-
mos trabalhar de bairro em 
bairro para chegar a todos”, 
afirmou Fábio.

“Estamos conseguindo, 
aos poucos, a liberação dos 
trâmites através de auditoria 
documental nos processos 
e prestação de contas junto 
à Caixa. Sobre a regulamen-
tação fundiária, ao oferecer 
essa titulação de propriedade 
a quem habita aquele imóvel, 
estamos fortalecendo o sen-
timento de dignidade de cada 
morador”, afirma o secretá-
rio Fernando Frauches. Ainda 
de acordo com o secretário, o 
projeto seguirá os parâmetros 
estabelecidos na Lei Federal 
nº 13465/2017 e no Decreto 
Federal nº 9.310/2018.
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