
Ciclo “A Revolução Social de Maricá” 
terá 10 edições e estreia com o tema 
da redução das desigualdades tendo o 
ex-presidente Lula como convidado. 

Extensão do PAR beneficia 
mais 1.232 micro e 
pequenos empresários e 
7.143 MEIs da cidade.

PENSANDO O FUTURO              P.3 EMPREGO CUIDADO P.3

REPRODUÇÃO

A cidade que

sonha e faz

Maricá chega aos 207 anos construindo em muitas mãos e vencendo desafios. 
Aniversário tem uma semana de arte e cultura pela internet. P. 4 e 5
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MARCOS FABRÍCIO 

Bares e restaurantes podem funcionar até 3h, mas mantendo as regras

M
aricá chega ao segun-
do aniversário dentro 
do período de pande-

mia, com muito o que regis-
trar entre os acertos. Em que 
pese o consternamento pela 
morte de quase 400 de seus 
cidadãos, a condução de uma 
política baseada em Saúde e 
Segurança Social e que se-
guiu a Ciência, permitiu que 
a cidade pudesse estabelecer 
seu processo de retomada 
com segurança. Na decisão 
mais recente, um novo decre-
to entrou em vigor no dia 17 
deste mês e trouxe, entre ou-

 ● A pandemia não acabou. Um 
ano depois, permanece lem-
brando que é preciso manter 
os cuidados, e entre eles, o uso 
de máscaras é fundamental. 
A Prefeitura continuou dis-
tribuindo máscaras em vá-
rios pontos da cidade, como 
forma de incentivar o uso 
permanente, tanto em locais 
públicos como em ambientes 
coletivos. Ao longo do mês, 
equipes do Comitê de Defesa 
dos Bairros (CDB), vinculadas 

 ● Entregues à população em 
2015, os dois condomínios 
residenciais do programa 
Minha Casa, Minha Vida em 
Maricá completam mais um 
aniversário recebendo aten-
ção especial por parte da Pre-
feitura, que está preparando 
uma grande ação para levar 
esporte, cultura e segurança 
aos moradores das unidades 
de Inoã e de Itaipuaçu.

O esforço é conjunto e 
demanda reuniões, inclusi-
ve com o Ministério Público 
Estadual de forma a definir 
a melhor forma de partici-
pação de cada pasta. De 
acordo com o secretário de 
Participação Popular, Direi-
tos Humanos e Mulher, João 
Carlos de Lima, equipes do 
Comitê de Defesa dos Bair-
ros estiveram nos condomí-
nios para levantar as neces-
sidades de cada morador.

“Vamos oferecer ações 
mais focadas no perfil dos 
moradores. Na verdade, te-
mos a presença do gover-
no lá desde a inauguração, 
mas não era algo constante 
como queremos fazer ago-
ra. Queremos estar lá diaria-
mente”, explicou.

Outras reuniões vão defi-
nir o início e a abrangência das 
participações. “Só então tere-
mos um quadro mais claro so-
bre o caminho a ser seguido”, 
avaliou o secretário de Ordem 
Pública e Gestão Institucional, 
Júlio Cesar Veras.

As secretarias de Educa-
ção, Transporte, Trabalho, 
Assistência Social, Economia 
Solidária e Habitação e As-
sentamentos Humanos tam-
bém estão desenvolvendo 
projetos para os condomínios.

tras medidas a liberação do 
funcionamento presencial até 
às 3h da manhã para o setor 
de bares, restaurantes, lan-
chonetes e similares.

“Esse é um setor de fun-
damental importância, pois é 
gerador de emprego e renda, 
e faz parte de um dos grupos 
mais afetados. Ficamos feli-
zes por, neste momento, po-
der avançar e permitir que es-
ses estabelecimentos fiquem 
mais tempo abertos”, explica 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Comércio, 
Indústria, Petróleo e Portos, 

Igor Sardinha. “Mas estão 
mantidas todas as regras de 
distanciamento, incluindo as 
das mesas, para que continue-
mos avançando no controle 
do vírus. Pistas de dança e 
pessoas em pé nos estabele-
cimentos ainda não são per-
mitidos”, frisa o secretário.

A decisão foi comemorada 
pelos empreendedores. “Re-
cebi várias manifestações 
dos nossos associados, por-
que isso significa a retomada 
das atividades em quase sua 
força total. É sem dúvida mui-
to positivo para o conjunto da 

economia e um alívio para os 
negócios de nossa cidade que 
iniciam uma retomada”, de-
clara o Presidente da Câmara 
dos Dirigentes Lojistas (CDL-
-Maricá), Paulo Santos.

Dona de um restaurante 
em Cordeirinho, Lili Gomes 
ressalta a importância de 
flexibilizar com responsabi-
lidade. “Foram dias difíceis. 
Muitos de nós ficaram pelo 
caminho, mas para os que 
permaneceram fica um grito 
de alegria e de esperança de 
que dias melhores estão por 
vir”, comemorou.

à Secretaria de Participação 
Popular, Direitos Humanos e 
Mulher distribuíram centenas 
de máscaras nas orlas das 
Amendoeiras (São José do Im-
bassaí), Araçatiba e no Parque 
Nanci (também em São José).

Segundo o coordenador do 
CDB, Thyago Hammes, apesar 
da flexibilização das medidas 
restritivas, é preciso observar 
a delicadeza do momento. 
“Esse não é o momento de se 
aglomerar, de andar sem más-

cara. Estamos numa corrida 
entre a vacina que avança a 
passos demorados em todo 
o país e o vírus que vem cei-
fando milhares de vidas dia-
riamente. É importante que 
todos entendam o momento 
que estamos vivendo e que o 
uso correto da máscara salva 
vidas”, explicou.

As máscaras são compra-
das pela Secretaria de Assis-
tência Social, um investimen-
to constante em segurança. 

Secretário da pasta, Jorge 
Castor afirma que a receptivi-
dade da população é positiva 
e que ainda há um grande nú-
mero de máscaras a ser dis-
tribuído pela cidade. “Muita 
gente que foi abordada nas 
ruas já usava, o que é um sinal 
de que nossa população está 
mais consciente com relação. 
Mantemos a disponibilidade 
dessas peças para que não 
faltem, já que é uma demanda 
constante”, declarou.

Máscaras, uma simplicidade eficaz
Prefeitura reforça a distribuição gratuita em diferentes pontos da cidade

SEGURANÇA SIMPLES

Minha casa, 
minha vida, 
meus direitos, 
minha paz

Ações sociais 
levam cidadania 
aos condomínios 
do programa

DIREITO DE TODOSCOMBATE À COVID-19

Maricá avança 
e flexibiliza 
medidas 
restritivas
Controle trouxe resultados, mas situação 
ainda requer manutenção de cuidados
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Ciclo de debates

discute o futuro

C
omo parte das comemorações 
dos 207 anos de emancipação 
político-administrativa da ci-

dade, comemorada nesta quarta-
-feira, 26 de maio, a Prefeitura de 
Maricá promoverá, ao longo dos 
próximos meses, o ciclo de deba-
tes “A Revolução Social de Maricá” 
para trazer à população uma dis-
cussão conjunta sobre as ações e 
potencialidades que norteiam o 
planejamento do futuro da cidade, 
visando o crescimento econômico 
e social sustentável. O ciclo terá 
10 edições e, em cada uma, será 
debatido um eixo do desenvolvi-
mento estratégico de Maricá, sem-
pre com convidados de expressão 
nacional. A primeira edição, a par-
tir de 18h, tem como convidado do 
prefeito Fabiano Horta o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Intitulado “A Redução das De-
sigualdades Sociais”, o primeiro 
encontro debaterá as ações e so-
luções para a redução das desi-
gualdades que transformaram o 
município de 180 mil habitantes 
no Leste Fluminense em uma refe-
rência internacional. “Maricá é um 
laboratório vivo na construção das 
políticas das ampliações de direitos 
com uso dos royalties”, adianta o 
prefeito Fabiano Horta, anfitrião 
do debate. 

O primeiro tema a ser abordado 
será a redução das desigualdades, 
onde o Programa Renda Básica de 
Cidadania (RBC) emerge como a 
mais eficiente, justa e duradou-
ra iniciativa de transferência de 
renda em todo o mundo. Criado 
em 2014 e ampliado em 2019, o 
RBC transfere o equivalente a R$ 
300 na moeda social Mumbuca, a 
42.500 beneficiários, todos mora-
dores da cidade. Graças ao RBC e 
a outras iniciativas de proteção ao 
ambiente social e econômico, Ma-
ricá vem conseguindo atravessar a 
pandemia como um ponto fora da 
curva da crise. O debate mostrará a 
viabilidade de um modelo capaz de 
transformar toda a cadeia econô-
mica da cidade, onde hoje há mais 
máquinas de débito da Mumbuca 
– 10 mil – que máquinas comuns – 
cerca de 3 mil.  

O primeiro evento do ciclo de de-
bates dos 207 anos será transmi-
tido pelas redes oficiais da Prefei-
tura (Facebook e Youtube), tendo 
também como parceiros de trans-
missão as redes da Revista Forum 
e os portais IG e 247.

FUTURO EM FOCO

Na primeira das dez edições o ex-presidente Lula é oconvidado principal
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Aniversário 
com lives, 
arte e 
cultura

MARICÁ FESTEJA SEUS 207 ANOS

A Gente Sonha, a Gente Faz: Mensagem principal da 2ª 
Roda Cultural busca dar esperança aos maricaenses 

CLARILDO MENEZES

Shows de artistas locais transmitidos ao vivo movimentam a cena cultural, ger

C
om o slogan “A Gente So-
nha, a gente faz”, Maricá 
completa 207 anos. A 2ª 

Roda Cultural comandada pela 
Prefeitura através das Secreta-
rias de Turismo e Cultura numa 
parceria com a Companhia de 
Desenvolvimento de Maricá 
(Codemar) teve início na últi-
ma terça-feira (25/05), com a 
programação do Dia do Evan-
gélico, e segue até o próximo 
domingo (30/05), prometendo 
agradar pessoas de todas as 
idades e gostos.

A programação pelo Dia do 
Evangélico trouxe shows da 
Banda Efésios 6.10, da Banda 
Promessas e do Ministério MAV 
no primeiro dia de festa. As 
cantoras Priscila Ribeiro, Ana 
Paula e Jaciara Menezes tam-
bém se apresentaram, levan-
do alegria aos moradores num 
momento tão delicado, onde o 
medo ainda existe e a realidade 
é que muitos perderam entes 
queridos para a Covid-19.

Nesta quarta-feira (26/05) 
dia em que a cidade comemo-
ra 207 anos de emancipação 
político-administrativa, as apre-
sentações começam às 19h30 
com a Orquestra Popular Raul 
de Barros. Rafael Caçula, Beti-

nho Bahia, Ismayer Alves, Roahn 
Victor e Moniquinha Angelo che-
gam logo depois e dividem o co-
mando da festa de aniversário.

Outros cantores da cidade 
se apresentam nos quatro dias 
seguintes. São eles: Paul Rock, 
Mirene Alves, Thunderock, Tá 
Tudo em Casa, Trio Acústico 3, 
Bruna Mendes, Vivi Serrano, 
Thiago Dantas e Jô Borges.

A criançada não fica de fora. 
Elas se divertem com o teatro 
dos bonecos, com o Patrick 
Truque de Comédia e o Palha-
ço Mágico Zé Farinha. Para os 
adolescentes e jovens, a pro-
gramação inclui a apresenta-
ção da Companhia de Artes 
Lídia Maria, Dança Contempo-
rânea, Dança Afro Solo Nature-
za do Ser e Dança Urbana Solo 
Mazelas, entre outras.

Domingo, dia 30/05, fechan-
do as comemorações com cha-
ve de ouro tem participação 
da corte e de integrantes das 
escolas de samba de Maricá, 
além de declamação de poe-
sias em homenagem ao escri-
tor maricaense Manoel Lago, 
mais uma vítima da Covid-19, 
recentemente falecido.

“Pensar cultura é pensar 
em cidadania. Somente a arte 

pode nos abraçar nesse mo-
mento que estamos vivendo, 
porque a arte e a música che-
gam até a gente online e po-
dem fazer esse encontro ser 
uma forma de dialogar com a 
cidade”, frisou o secretário de 
Cultura Sady Bianchin.

A programação comple-
ta está disponível no site da 
Prefeitura. Já a transmissão 
acontece pelas redes sociais, 
Facebook e Youtube. 
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CLARILDO MENEZES

al, geram riqueza própria e garantem sobrevivência da classe na cidade

Itaipuaçu ganha uma nova 
orla toda urbanizada 

 ● A orla revitalizada de 
Itaipuaçu será entregue 
também nesta quarta-fei-
ra, mas já vem sendo apro-
veitada pela população. As 
melhorias realizadas ao 
longo da praia criaram um 
novo atrativo para a cidade. 
O local recebeu nova ilumi-
nação, paisagismo, instala-
ção de uma pista exclusiva 
para a prática de atletismo, 
redutores de velocidade — 
conhecidos como traffic 
calmings - e a instalação de 

três estações das bicicletas 
vermelhinhas. 

A nova orla também re-
cebeu a confecção de pista 
de corridas que está identi-
ficada pela cor azul, o que é 
um diferencial importante 
na região. Já a ciclofaixa, foi 
marcada pela cor vermelha 
e tem fluxo bidirecional. As 
melhorias facilitam os des-
locamentos por diversos 
modais no entorno e trazem 
mais segurança aos mora-
dores e aos visitantes.

 ● Os maricaenses ganha-
ram uma homenagem no 
Dia do Trabalhador. Foram 
dois dias de festa, 1 e 2 de 
maio, com muita diversão, 
entretenimento e conscien-
tização pelo momento atu-
al da pandemia de Covid-19. 
Por isso, os espetáculos de 
mágica, palhaçaria, teatro 
e shows com artistas da ci-
dade como a banda Black 
Mother, Alma Black e Edinho 
Manhoso foram todos trans-
mitidos pelos canais oficiais.

CLARILDO MENEZES

As lives se tornaram um sucesso e ajudam a população a enfrentar a pandemia e o isolamento

Sucesso em live do Dia do Trabalhador
A comemoração contou 

com a parceria da Prefeitura 
de Maricá com a Companhia 
de Desenvolvimento de Maricá 
(Codemar). “Festejar o dia dos 
trabalhadores e das trabalha-
doras é pensar na construção 
de uma Maricá com mais digni-
dade, num exercício diário de 
cidadania. Como dizia o poeta 
Oswald de Andrade, a alegria é 
a prova dos nove. Nós da Cul-
tura pensamos a alegria com 
arte para produzir um futuro 
melhor com a economia da afe-

tividade para toda a popula-
ção”, afirmou o secretário 
da pasta, Sady Bianchin.

“Todo profissional que 
ama o que faz sente uma 
grande emoção em poder 
retornar ao trabalho. Os ar-
tistas de Maricá realmente 
amam o palco. E, além de ge-
rar empregos, essas lives le-
vam alegria nesse momento 
tão delicado para as pessoas 
de Maricá e de fora da cida-
de”, completou o secretário 
de Turismo, Robson Dutra.

MARCOS FABRÍCIO

Nova orla recebe 
sinalização e 

ciclofaixa bidirecional



6   MARICÁ QUARTA-FEIRA, 26.5.2021

MARICÁ MARICÁ 207207 AN0S AN0S

ESPECIAL

Benefício para o povo
 ● A Câmara Municipal apro-

vou no dia 19/05, a reaber-
tura das inscrições para o 
Programa de Amparo ao 
Emprego (PAE) em Maricá. 
Com a oportunidade, a Pre-
feitura pretende atender 
mais 1.232 micro e pequenos 
empresários e 7.143 micro-
empreendedores individu-
ais registrados no município.

Até o momento, 216 mi-
cro e pequenas empresas, 
de um total de 1.448, e 52 
MEIs, totalizando 7.195 regis-

trados, receberam o benefí-
cio mensal no valor de R$ 
1.045, concedido a empre-
sas com até 49 empregados 
que tiveram suas atividades 
afetadas pela pandemia.

Em troca, o empreen-
dedor se compromete a 
manter as vagas de em-
prego e a empresa aberta. 
Em 11 meses, a Prefeitura 
investiu cerca de R$ 10 
milhões na iniciativa e o 
retorno foi positivo para a 
economia local.

Fundo Soberano, riqueza 
que ergue futuro

P
ara garantir o desenvolvi-
mento da cidade e a con-
tinuidade de seus proje-

tos quando a arrecadação dos 
royalties do petróleo acabar, a 
Prefeitura criou em dezembro 
de 2017, o Fundo Soberano de 
Maricá (FSM). Em 2021, no mês 
em que Maricá chega aos 207 
anos, o investimento alcançou 
a significativa marca de R$ 
505 milhões poupados.

Mesmo na pandemia, o 
ritmo dos depósitos foi man-
tido ou aumentado, com a 
autorização para o executivo 
ultrapassar o teto de 5% da re-
ceita total de royalties e parti-
cipações especiais depositado 
mensalmente. Os rendimen-
tos já são usados no esforço 
de combate à pandemia, uma 
vez que a iniciativa Fomenta 
Maricá – linha de crédito com 
condições facilitadas e carên-
cia de um ano - emprega R$ 20 
milhões oferecidos às micro, 
pequenas empresas e MEIs. O 
fundo lastreia o Fomenta, que 
por sua vez remunera o fundo 
quando houver o retorno.

“Iniciamos o depósito no Fun-
do com 5% do valor arrecadado 
dos royalties e participações es-
peciais e passamos para 15%. A 
nossa ideia é que para as gera-
ções futuras, quando tiver ter-
minado o recurso, teremos um 
colchão suficiente para bancar 
as políticas públicas da cidade, 
como custear o Vermelhinho, 
os investimentos necessários 
para infraestrutura e dar con-
tinuidade ao custeio da moeda 
Mumbuca”, afirma o secretário 
de Orçamento, Planejamento e 
Gestão, Leonardo Alves.

Além disso, parte do FSM 
funcionará como garantia para 
contratos de concessão admi-
nistrativa ou patrocinada, como 
é o caso das Parcerias Público 
Privadas (PPP) e Público Pú-
blicas, em um teto máximo de 
30%. Fundos desse tipo existem 
em todo o mundo, sendo que o 
da Noruega, também relativo à 
exploração petrolífera, é consi-
derado o maior de todos, ten-
do ultrapassado a cifra de US$ 
1 trilhão já em 2018. No FSM, o 
projeto prevê várias formas de 
rentabilidade além dos depósi-
tos propriamente ditos, como a 
da aplicação financeira.

RIQUEZA MULTIPLICADA

Poupança para era pós royalties já passa dos R$ 500 milhões em reservas

 GABRIEL REIS

Rendimentos do Fundo Soberano de Maricá vão garantir a continuidade dos projetos dentro de um desenvolvimento sustentável

VINICIUS MANHAES
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VINICIUS MANHAES

VINICIUS MANHAES

Exibição de vídeos e atividades ecológicas com quantidade limitada de pessoas fazem parte da programação da festa em Maricá

Inclusão qualidade de vida: calçadas de Maricá seguirão algumas normas

Semana Mundial do Meio 

Ambiente tem eventos

M
aricá comemora a Se-
mana Mundial do Meio 
Ambiente entre os dias 

1º e 05/06. A programação 
busca conscientizar os mora-
dores sobre a importância da 
preservação ambiental.

“Diante deste cenário pan-
dêmico vamos realizar ativida-
des restritas, divulgando uma 
série de vídeos com exemplos 
de boas práticas ambientais no 
nosso município, para que pos-
samos inspirar pessoas a refle-
tir sobre a importância de con-
tribuir para um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado”, 
explicou o secretário de Cidade 
Sustentável, Helter Ferreira.

Entre eles estão: “Aprecie a 
Natureza, Animais em Risco”, 
“Plantar, Colher e Alimentar”, 
“Descarte Correto de Resídu-
os” e “Eu Planto, Eu Preservo”, 
que propõe uma reflexão sobre 
assuntos como conservação 
de florestas e a importância de 
semear e repor o que tiramos 
da natureza. A distribuição de 
mudas do Maricá+Verde na Pra-
ça Conselheiro Macedo Soares, 
(Centro) e um mutirão de limpe-
za de vegetação exótica inva-
sora, garantindo um ambiente 
ecologicamente equilibrado e 
preservando a biodiversidade 
e a vegetação nativa também 
marcam a comemoração.

Vale lembrar que em 2019, a 
Prefeitura criou quatro unidades 
de conservação para garantir a 
preservação desses locais, que 
somam um terço do território do 
município. Atualmente Maricá 
conta com 61% de área de pre-
servação municipal e estadual.

Outros exemplos que tornam 
a cidade uma referência susten-
tável são o Maricá + Verde, que 
em seis anos distribuiu mais de 
30 mil mudas; os projetos de 
Coleta Seletiva, Projeto Mofa-
ma (monitoramento da fauna 
de Maricá); cursos de Educação 
Ambiental; a TransMaricá que 
incluiu o município no setor de 
ecoturismo e o Selo “Ecoatitu-
de” que certifica proprietários 
e comércios inseridos nas uni-
dades de conservação, incen-
tivando-os a serem atuantes e 
estimulando o ecoturismo.

A programação completa 
você encontra no site oficial da 
prefeitura.

A VEZ DO VERDE NA VIDA

Atividades foram pensadas para despertar a conscientização dos moradores

Por mais acessibilidade
 ● Maricá deu mais um passo 

para a acessibilidade com 
o lançamento do Calçadas 
Acessíveis. A iniciativa da 
Prefeitura em parceria 
com a FIRJAN busca a pa-
dronização das calçadas 
existentes e as futuras 
construções com base em 
normas técnicas voltadas 
para a inclusão, a qualidade 
de vida e a otimização dos 
deslocamentos urbanos.

Passam a existir três fai-

xas (de serviço, livre ou pas-
seio e de acesso) com largura 
obedecendo as dimensões 
mínimas adequadas para 
cada função e respeitando 
durabilidade, acessibilidade, 
antiderrapância, facilidade 
de execução e manutenção. 
Rampas de acesso só pode-
rão ser construídas na dire-
ção do fluxo da travessia de 
pedestres interligadas à fai-
xa livre para não prejudicar 
a circulação.
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