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Moradores de São
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Instituto de Segurança Pública
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Prefeito de Maricá, Fabiano Horta que terá o vereador
Chiquinho como adversário ainda não anunciou o seu vice
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Político de Maricá quer ser prefeito em Itaboraí
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Carla
Purcina

A atriz não vê a hora de acabar a pandemia do
coronavírus e voltar a se encontrar com os

amigos no Quiosque Barracuda onde ostenta o
título de musa.

PÁGINA 7

A pandemia do novo coronavírus
está deixando sem transporte
milhares de moradores de Itaboraí e
São Gonçalo. As queixas levaram o
deputado estadual Anderson
Alexandre (SDD) a formalizar
pedidos ao governador Wilson
Witzel (PSC) e ao secretário
estadual de Transportes, Delmo
Pinho, para que adotem as medidas.
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Fórum de Políticas
Públicas do PSD-
Maricá busca
soluções para os
problemas da cidade

O PSD-Maricá comemora o sucesso
do I Fórum de Políticas Públicas que
abriu a série de debates do programa
“O PSD Quer Ouvir Você”,
realizado ao vivo no Facebook do
partido. Centenas de internautas
curtiram e compartilharam o evento
que tinha como tema “a pipa e sua
regulamentação para a prática
esportiva com segurança”. Página 7
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Niterói inicia quatro obras de infraestrutura e construção de
áreas de lazer na Zona Norte com término em outubro



A pandemia do coronavírus paralisou as
atividades de todos os setores no mundo
inteiro, causando óbitos, fechando comércios e
indústrias, deixando milhares de estudantes
fora das salas de aulas e, também, inúmeros
trabalhadores desempregados, além dos
corruptos que já estão tomando o caminho das
penitenciárias.

No Brasil, não há um comando central de
combate ao coronavírus. Por decisão judicial,
cada Estado ou Município desenvolve suas
ações e, com isso, a corrupção tomou conta
com aquisição de equipamentos
desnecessários, compras de aparelhos que
não foram recebidos e montagens de hospitais
de campanha que não funcionam com toda a
sua capacidade.

O Rio de Janeiro é um exemplo típico da
incompetência e da corrupção e muitos
“espertos” que se aproveitaram do Estado de
Emergência que desobriga a licitação pública
para compras, já estão na cadeia e outros
tomarão o mesmo caminho. É questão de
tempo.

Por medida de precaução, no início da
pandemia em março, o GBNEWS decidiu
paralisar temporariamente as atividades do
jornal impresso, dedicando-se ao portal
gbnews.com.br que é atualizado diariamente,
com as principais notícias do Estado do Rio de
Janeiro, principalmente das Regiões
Metropolitana, dos Lagos e Serrana.

Agora em julho, com todas as precauções de
combate a pandemia conforme orientações da
Organização Mundial da Saúde e das
Secretarias Municipais de Saúde, o GBNEWS
Impresso está de volta às ruas, inicialmente
nas cidades de Maricá, Niterói, São Gonçalo e
Itaboraí.

Sempre que possível, vamos continuar
mantendo o isolamento social, o
distanciamento humano de pelos menos 1,5m
e o uso da máscara para combater a Covid-19.

EditorialEditorial
Federação comemora sanção
presidencial e ressalta que no
estado do Rio, por exemplo, a
medida potencializa
investimento de R$ 23 bi.
A Firjan considera que o novo
marco legal do saneamento
básico, sancionado nesta
quarta-feira, dia 15, traz
condições adequadas para a
expansão do serviço no país ao
proporcionar padronização
regulatória, promover a
concorrência e incentivar o
atendimento regionalizado,
potencializando investimentos
do setor privado.
Para a Firjan, o novo marco
legal é essencial para a melhoria
da qualidade de vida e para o
desenvolvimento econômico.
Estudo da federação divulgado
recentemente aponta que no
estado do Rio, por exemplo, a
medida potencializa
investimento de R$ 23 bilhões
para a universalização do
serviço. A aplicação desse
recurso pode trazer mais R$ 29

Por Paulo Filgueiras

Firjan comemora novo marco legal do saneamento

bilhões para a economia, gerar
325 mil empregos e economizar
R$ 98 bilhões em custos de
saúde.
A federação destaca ainda que
o tratamento de esgoto e a
disposição adequada de
resíduos sólidos, que poderão
ser intensificados pelo marco
legal, vão contribuir para a

melhoria da qualidade de rios e
lagos. Diante dos benefícios, a
Firjan ressalta que a gestão
eficiente do saneamento básico,
conforme destacado no Mapa
do Desenvolvimento do Estado
do Rio de Janeiro 2016/2025, é
essencial para o
desenvolvimento
socioeconômico do país.

Busca online por vagas de emprego explode durante a pandemia

Plataforma online tem mais de 3 mil
oportunidades em aberto

A alta do número de
desempregados no País fez
subir o número de acesso dos
sites direcionados às vagas. Um
dos exemplos é o da Connekt,
plataforma inteligente de
recrutamento digital, que teve
um ‘boom’ no número de novas
candidaturas. Só no mês de
junho, o número foi superior a
93 mil. Em maio e abril os
números eram 60 mil e 42 mil
novos candidatos,
respectivamente.
“O número de desempregados
no Brasil aumentou e os índices
continuam nessa tendência.
Percebemos isso também no
movimento de tráfego em nossa
plataforma, só no mês de junho
recebemos 226 mil
candidaturas, entre elas, 93 mil
eram de novos usuários, isso dá
uma média de mais de 7 mil
novas candidaturas por dia, é
um número alto comparado a
meses anteriores”, explica
Eduardo Hupfer, Product
Manager da startup.
Segundo dados da Pesquisa
Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua Mensal
(PNAD Contínua), divulgada
na última semana de junho,
atualmente 12,7 milhões de
pessoas estão desempregadas
no País e cerca de 7,8 milhões
de postos de trabalho foram
fechados.
Para o especialista, a curva de
desemprego deve permanecer
próximo a este número por pelo
menos os próximos dois meses.
“A crise conduzida pelo novo
coronavírus pegou todo mundo
de surpresa e por isso, algumas
empresas tiveram que demitir
funcionários. Embora já vemos
uma discussão em torno da
flexibilização, a economia deve
demorar a melhorar, por isso,
esse número deve permanecer
assim, principalmente por conta
das dívidas feitas no período e
pelas empresas que tiveram que
fechar as portas”, avalia o
especialista.

VAGAS DIRECIONADAS

Por outro lado, outros cargos
permaneceram contratando
mesmo com o período frágil no
mercado. Na plataforma da
Connekt, os cargos que mais
abriram vagas foram
atendimento ao cliente (com
mais de 1.500 vagas abertas
entre maio e junho) e
operações, principalmente para
supermercados. Segundo o
especialista, cargos dentro de

Sobre a Connekt

A Connekt é uma plataforma inteligente de recrutamento digital,
que oferece um sistema completo de atuação em todas as etapas
do processo seletivo, desde a criação de novas vagas até a seleção
de pessoas para contratação efetiva. A empresa tem como
expertise a estratégia de marketing para atração de talentos,
experiência digital simples para empresas e candidatos e o
ranqueamento dos candidatos de acordo com o perfil da vaga e a
cultura da empresa. Fundada em 2017 por Celson Hupfer e Henry
Novaes para potencializar o trabalho de consultores de
recrutamento e seleção, a empresa traz vantagens para gestores e
equipes de Recursos Humanos, como maior autonomia,
otimização de tempo para atividades estratégicas, redução de
custos com processos seletivos e capacidade de mensuração dos
níveis de compatibilidade dos candidatos. A Connekt já trabalhou
quase 20 mil vagas de empresas como Grupo BIG,
Teleperformance, Natura, Centauro, Raia Drogasil, Riachuelo,
Restoque, Kumon, dentre outras.

tecnologia, sobretudo, de
desenvolvedores permaneceram
na média.
Nos últimos três meses, a
Connekt abriu 1.113 vagas e
cerca de 8 mil posições,
atualmente a plataforma possui
mais de 14.763 mil posições em
aberto para 3.125 vagas.
20 mil vagas de empresas como
Grupo BIG, Teleperformance,
Natura, Centauro, Raia
Drogasil, Riachuelo, Restoque,
Kumon, dentre outras.

Witzel suspende cobrança do consignado por 120 dias

Decreto beneficia servidores
da ativa, aposentados e

pensonistas do estado e visa a
estimular a economia

O governador Wilson Witzel
(PSC) assinou decreto que
suspende, por 120 dias, a
cobrança de empréstimos
consignados contratados junto
às instituições financeiras. A
suspensão vale a partir da data
da publicação do decreto,  20
de julho.
A medida foi tomada
considerando o impacto da
crise econômica decorrente das
medidas restritivas de combate
ao novo coronavírus e
beneficiará servidores da ativa,
aposentados e pensionistas de
todo o estado. “Grande parte
da nossa população vem
enfrentando perdas financeiras
nessa pandemia e a medida
ajudará a passarmos por esse

momento, aliviando o
orçamento dos servidores das
mais diversas áreas e
melhorando nossa economia”,
afirmou o governador.
O decreto regulamenta a Lei
Estadual n° 8.842, de 21 de
maio de 2020, aumentando a
quantidade de dinheiro em
circulação no estado e, dessa
forma, estimulando o
crescimento da economia
fluminense.
Pelo texto, fica vedada também
a cobrança posterior de juros,
multa ou qualquer forma de
atualização monetária nesses
empréstimos, enquanto
perdurar o estado de
calamidade pública decorrente
da pandemia da Covid-19.



ois bem. No último dia
09 de Junho, foram
divulgados os índices
das diversas
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P
modalidades de crimes
ocorridos na cidade de Maricá,
no período de 01 de Janeiro a
30 de Junho de 2020, ou seja,
no primeiro semestre deste ano,
em comparação com o primeiro
semestre do ano anterior
(2019). Importante registrar
que é do ISP – Instituto de
Segurança Pública, órgão
ligado ao governo do Rio de
Janeiro a responsabilidade de
compilar e analisar dados e
divulgar informações sobre o
aumento ou redução dos
índices de criminalidade nas
diversas regiões do Estado.
Assustadoramente, a matéria
menciona uma “satisfatória”
redução dos indicadores da
criminalidade na cidade de
Maricá/RJ, tanto de uma forma
geral, como dos indicadores
estratégicos usados pelo ISP, na
condução de suas políticas de
segurança.
Você acredita nisso? Não! Nem
eu.
Simplesmente, divulgam uma
notícia de “redução” dos
índices de criminalidade, sem
sequer alertar para a
possibilidade de que tais dados
estivessem contaminados pelo
“estado de exceção” que gerou
uma grande alteração na vida
normal das pessoas.
O quê a população de Maricá/
RJ está fazendo em sua rotina
diária, nos últimos 100 dias da
pandemia? Pois é! Estamos
TODOS em casa, sem
trabalhar, sem sair, restringindo
nossas atividades externas,
permanecendo intramuros de
domingo a domingo, até passar
essa onda do COVID-19.
Por analogia, “se não houver
ovelhas no pasto, os lobos não
terão o que caçar”. Da mesma
forma, se não tem gente
andando na rua de um lado para
outro normalmente, por certo
os bandidos também não terão
a quem atacar. Será que não foi

por isso que o Roubo de Rua
reduziu?
Como mencionado, as pessoas
estão dentro de suas casas.
Inclusive as pessoas que
possuem casas de veraneio
também trocaram seus
apartamentos dos grandes
centros urbanos, para ficarem
nas suas casas de praia aqui em
Maricá/RJ. Assim, as casas que,
normalmente ficavam vazias de
segunda a sexta feira, agora
também estão ocupadas por
seus donos. Isso significa que,
se as pessoas estão todas
reunidas nas suas casas, por
certo mais difícil é para
qualquer bandido entrar e
roubar. Em consequência
também, sobram menos casas
vazias disponíveis para o furto
e/ou roubo de residência. Ou
seja, estes são fatores externos
à segurança pública que
influenciaram objetivamente na
redução do crime de Roubo a
Residência.
Contudo, mesmo sendo tudo
tão claro assim, não se viu o
cuidado de sequer mencionar
que a redução dos vários
índices de criminalidade
divulgada foi atípica e guarda
relação com fatores externos à
segurança pública,
principalmente em virtude do
isolamento social imposto, em
mais da metade do primeiro
semestre deste ano.
Menos celulares nas ruas,
menor o roubo de celular.
Comércio fechado, não tem
transporte de cargas, assim,
menor o índice de roubo de
cargas. Mais carros parados nas
garagens, menor o número de
carros roubados, e assim por
diante.
Afinal, bandido não é burro e
também tem medo de morrer de
COVID-19, por isso, também
está em casa esperando o
retorno da normalidade para
reiniciar suas atividades
“laborais”.
Não há o que comemorar.
Esperemos os índices do
próximo semestre.

Monopólio da Amparo está acabando e dará
lugar aos vermelhinhos tarifa zero em Maricá

Como promessa de campanha e desde o início do
mandato, o prefeito Fabiano Horta (PT), vem afirmando
que não vai renovar a concessão da empresa de ônibus
Viação Nossa Senhora do Amparo. Esta decisão
começou a ser anunciada na gestão do prefeito
Washington Quaquá que estava insatisfeito com o
serviço prestado pela empresa que detinha o monopólio
do transporte público em Maricá.
A Empresa Pública de Transportes (EPT) já se prepara
para assumir as linhas municipais operadas pela atual
concessionária, a Viação Nossa Senhora do Amparo.
Com a aproximação do fim do contrato de concessão –
termina dia 03/10 – a EPT já iniciou o processo
licitatório de locação de mais veículos para atender o 3º
e o 4º distritos, Inoã e Itaipuaçu, respectivamente.
O certame está na fase da cotação de preços e custos.
Cumpridos os prazos legais, será marcada a data da
licitação.
“Fizemos estudos e ficou comprovado que é mais
vantajoso e econômico para o município trabalhar com a
locação dos veículos do que comprá-los”, explica o
presidente da EPT, Celso Haddad. A atual

concessionária foi comunicada, em outubro do ano
passado, que a concessão não seria renovada, conforme
prevê o contrato.
Pelo processo licitatório está estabelecido o quantitativo
máximo de ônibus para cada distrito, sendo 24 coletivos
para o 3º distrito e 48 para o 4º, totalizando 72 novos
veículos alugados. “Vai ser feita uma licitação e ganha
aquela empresa que oferecer o menor valor por
quilômetro rodado, além de atender outros critérios
estabelecidos. A empresa vai rodar um quantitativo de
quilômetros por mês e a EPT vai gerir, fiscalizar,
executar e vai pagar os ônibus que forem locados, mas
não é uma exclusividade. Quem está operando não é a
empresa, e sim a EPT”, explicou o presidente da
empresa pública Celso Haddad.
Segundo Haddad, após a conclusão de todos os trâmites
para iniciar a operação das novas linhas, será feita a
contratação de novos funcionários para atender a
demanda.
“Obviamente temos no plano de 2021 a contratação de
mais funcionários para atender o 3º e o 4º distritos
também. A partir do ano que vem, temos o projeto de

uma estrutura maior da EPT. Se assumirmos os novos
distritos no final deste ano ou no início do próximo,
temos hoje no nosso quadro como fazer essa gestão, mas,
gradativamente teremos que contratar mais pessoas”,
avaliou. A princípio, os itinerários serão os que já são
operados pela atual concessionária. Porém, depois do
início da operação será feita uma avaliação sobre quais
trajetos poderão sofrer alterações.
Maricá é o primeiro município brasileiro com mais de
100 mil habitantes a oferecer ônibus gratuito para a
população. Desde 2014, quando entrou em operação, a
frota de vermelhinhos da EPT transportou mais de 15
milhões de passageiros. Por dia, o sistema transporta 17
mil passageiros, mas teve uma redução nesse número
devido à pandemia da Covid-19, quando a frota
circulante passou a ser 60% menor como forma de
contribuir para o isolamento social.
Para maior proteção de seus usuários, a empresa
disponibiliza máscaras dentro dos ônibus, realiza a
higienização dos veículos duas vezes por dia e instalou
dispensers de álcool em gel, além de orientar os
funcionários.



Devido a pandemia do coronavírus, o Tribunal Superior Eleitoral com o aval do Congresso Nacional adiou as
eleições para o dia 15 de Novembro, 1º turno, e 29 de Novembro, para as cidades que terão 2º turno. Serão eleitos

prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Os políticos já estão se movimentando nas redes sociais promovendo
videoconferência para evitar aglomerações.

2020
Começa a

corrida eleitoral

Administrando uma cidade considerada
rica graças aos royalties do petróleo, o
petista Fabiano Horta é candidato a
reeleição em Maricá. Nesses últimos anos
transformou a cidade num canteiro de
obras e inaugurou o tão sonhado Hospital
Municipal Che Guevara, dedicado no
momento ao atendimento das pessoas
acometidas do coronavírus.
Mas quem será o candidato a vice de
Horta? O atual, Marcos Ribeiro, está no
segundo mandato e automaticamente fora
do jogo. Conforme o GBNEWS.COM.BR
noticiou em primeira mão, o ex-prefeito

Fabiano Horta
Quer mais 4 anos na Prefeitura de Maricá

Washington Quaquá, indicou os nomes da sua ex-mulher, deputada estadual Rosangela
Zeidan, e o do seu filho Diego Zeidan, que tem tudo para ser o escolhido. Outros nomes
correm por fora, mas com poucas chances.

O vereador mais votado de Maricá,
Chiquinho, deixou o PP e foi se abrigar
no ninho dos tucanos com o apoio do
presidente regional do PSDB,
empresário Paulo Marinho, que
disputará a sucessão do prefeito do Rio,
Marcelo Crivella (Republicanos) que,
por sua vez, tentará a reeleição em
novembro.
 “A partir de agora começa uma nova
jornada em minha vida. Entro para o
PSDB, partido que juntos vamos
escrever uma nova história em Maricá.
Uma história de desenvolvimento para
uma cidade que precisa de políticos
comprometidos com o nosso povo!”,
afirmou Chiquinho.
O vereador Chiquinho foi presidente da
Câmara Municipal de Maricá e em

Chiquinho

Um dos principais nomes da política
niteroiense, o ex-deputado estadual por
dois mandatos, advogado e jornalista
Adroaldo Peixoto, filiado ao Rede
Sustentabilidade, está fora da corrida
eleitoral niteroiense
No final de 2019, Adroaldo passou por
uma cirurgia delicada no estômago e de
lá para cá vinha se recuperando.
Recentemente fez check-up e após a
ressonância magnética, por
recomendação da junta médica que o
assistiu, decidiu retirar sua pré-
candidatura a sucessão do prefeito
Rodrigo Neves (PDT).

É o candidato do PSDB a prefeito de Maricá

2015, devolveu aos cofres públicos R$
2.242.284,40 referentes a sobra orçamentária. Com
esta atitude, o pré-candidato tucano deu uma
demonstração coerente com o destino dos recursos
públicos.

Foto Paulo Celestino (Jornal Gazeta)

Adroaldo Peixoto
Não disputará a Prefeitura de Niterói

Adroaldo Peixoto que também presidiu a Imprensa
Oficial do Estado, disse ao GBNEWS Impresso
que a Rede Sustentabilidade vai acompanhar a
parceria nacional com o PSB, PDT e PV.
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Segundo entendidos, a
renovação nas Câmaras de
Vereadores será muito grande
na eleição de 15 de novembro.
Em Itaboraí, Rosane Araújo
dos Santos, 55 anos, casada e
mãe de três filhas vai disputar
pela primeira vez uma cadeira
da Câmara Municipal. O
convite partiu do vice-
presidente nacional do PT,
Washington Quaquá e vai
caminhar junto com o
candidato a prefeito Marcelo
Delaroli (PL).
Rosane Araújo é assistente
social de formação, mestre em
Políticas Públicas em Serviço
Social pela UFF e especialista
em Saúde e Regulação no
Sistema Único de Saúde, pelo
Hospital Sírio Libanês. Tem
uma larga experiência na gestão
pública de Itaboraí.
Foi chefe de Gabinete na
Secretaria de Saúde,
subsecretária na Secretaria de
Desenvolvimento Social,
coordenadora do CRAS
(Centro de Referência de
Assistência Social) e Assistente
Social na AME (Atendimento
Médico Emergencial) de
Itambi.
Também atuou como
presidente, vice-presidente e
conselheira nos CMAS
(Conselho Municipal de
Assistência Social), CMDCA
(Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do
Adolescente) e Conselho
Municipal de Saúde todos em
Itaboraí. Prestou serviço
voluntário na Sociedade
Pestalozzi e no Centro
Terapêutico Elcio Bocaletti,
oferecendo por quase uma
década sua vasta experiência e
conhecimento no serviço social.
“Estamos próximos a mais uma

Assistente social entra para a
política de Itaboraí

eleição. É momento de analisar
os últimos quatro anos e
avaliarmos os representantes
dos poderes legislativo e
executivo municipal. Sugiro
que dialogue com os que se
lançarão como candidato,
conheça suas práticas e
condutas pessoal e profissional.
Coloco-me a disposição para
dialogar com todos que
desejarem me conhecer melhor
e se juntar a um grupo de
sonhadores que tem a garra de
se empenhar pelo crescimento
de todos, mas principalmente
dos que estão em situação de
vulnerabilidade social, ou seja,
os que possuem poucos
recursos financeiros, de
educação, moradia e acesso a
mais oportunidades e qualidade
de vida. Que Deus nos abençoe
nesta tarefa de grande
responsabilidade para que
possamos alocar as pessoas
certas nos lugares certos”, disse
a pré-candidata Rosane dos
Santos.

Rosane Araújo



Gilson
Barcellos
A visão de um jornalista

Um dos nomes de maior
destaque da política de Itaboraí
é o do médico Audir Santana,
filiado ao Partido Progressista,
aliado do atual prefeito Dr.
Sadinoel (PP). A cidade está
sendo invadida por políticos de
outros municípios e atualmente
tem mais de dez pré-candidatos
a prefeito.
O médico obstetra e legista
Audir Santana disputará uma
cadeira da Câmara Municipal
de Itaboraí, onde já foi
presidente, mas desta vez chega
com a experiência de ter sido
deputado estadual, vice-
prefeito, secretário municipal
de Ação Social e subsecretário
de estado de Turismo.
“Vou caminhar com o prefeito
Sadinoel que apesar do
orçamento pequeno e de ter
recebido a prefeitura falida,
cheia de dívidas, vem
desenvolvendo uma série de
ações para melhorar a
qualidade de vida dos
itaboraienses. Mesmo com
dinheiro curto, mantém os
salários dos servidores em dia e

Políticos de fora invadem Itaboraí
para tentar conquistar a Prefeitura

montou uma estrutura eficaz
para combater a pandemia do
coronavírus”, disse o médico
político.
“Quanto a chegada de político
de Maricá querendo ser prefeito
aqui (Marcelo Delaroli –PL),

prometendo ônibus de graça,
melhorar a infraestrutura de
Itaboraí etc, como está sendo
feito na terra dele, é pura
enganação. Itaboraí tem um
orçamento de apenas R$ 740
milhões e Maricá, R$ 3 bilhões

242 milhões. Lá tem ônibus de
graça, fazer o mesmo aqui só se
for mágica. A infraestrutura de
Maricá é precária apesar de ser
uma cidade rica com os
royalties do petróleo. Aí eu
pergunto, se não é mágico o
que vem fazer aqui em Itaboraí?
A democracia permite essa
troca de cidades e cabe ao
eleitor em 15 de novembro
dizer se aceita ou não. Se
aceitar, a sociedade terá quatro
anos para fazer a avaliação”,
acrescentou Audir Santana.
O prefeito Dr. Sadinoel até o
momento conta com o apoio
dos partidos Patriota, PSDB e
PSD. Marcelo Delaroli tem ao

Maricá é uma cidade bilionária. Quero
ver colocar ônibus de graça em Itaboraí.

Só se for mágico.“ “

Audir Santana

seu lado PRB, PT e PTB.
Como a política é dinâmica,
muita coisa pode mudar até o
registro das chapas.
Hoje, Itaboraí tem mais de 12
pré-candidatos a prefeito. São
eles; Dr. Sadinoel (reeleição),
Sergio Soares, vereadores
Agnaldo Coutinho, Joana Lage
e Edinho, Dr. Jocivaldo (ex-
presidente da OAB-Itaboraí),
Dr. Ricardo (cardiologista),
Ricardo Geramios (empresário)
Henrique Prefeitinho (PSdoB),
Cosme Salles filho, ex-prefeito
Helil Cardozo (PCO que ainda
não confirmou, e Marcelo
Delaroli (PL), procedente de
Maricá que chega com o apoio
de políticos de outras cidades
como, o deputado federal
Altineu Cortes (que já foi
candidato em Itaboraí e perdeu
a eleição);  ex-deputado federal
Alexandre Santos, casado com
a deputada Soraya Santos;
Sandro Mattos, ex-deputado e
ex-prefeito de São João de
Meriti e, Washington Quaquá,
vice-presidente nacional do PT
e ex-prefeito de Maricá.

Carnaval
A Liga das Escolas de Samba do
Rio de Janeiro vai decidir em
setembro se as agremiações vão
desfilar ou não no carnaval 2021,
devido a pandemia do coronavírus.
Reveillon no Rio não vai ter,
segundo o prefeito Marcelo Crivella
(Republicanos).

Superação
O amigo Russo dos Correios vítima
do coronavirus ficou internado por
32 dias no Hospital Municipal
terrorista Che Guevara, em Maricá.
Como ele disse, esteve mais pra lá
do que pra cá. Recebeu alta e em
casa prossegue com o tratamento.
Brevemente estará entre nós,
felizmente.

Comissionados
A prefeitura de Cabo Frio vem
enfrentando sérios problemas
financeiros e não é para menos. A
culpa é do coronavírus que
diminuiu bastante a arrecadação do
município e também porque,
segundo as más línguas, abriga
cerca de 10 mil cargos
comissionados. Será?

Cara de pau
Essa corrupção toda na Secretaria
de Estado de Saúde estourou
graças ao jornalismo investigativo
do blog Ruben Berta, que está
levando muita gente para a cadeia.
Agora tem político aproveitador
dizendo que tudo está acontecendo
graças as denúncias que fez. Então
tá!Cafezinho

Quem não gosta de acordar e tomar um bom
café preto logo pela manhã para começar o
dia naquele pique? É o que a personal
trainer, Michelly Boechat aborda em suas
dicas para o consumo moderado do café,
sendo um ótimo aliado à saúde.
Que tal um café pingado? Essa combinação
é perfeita para proteger o estômago e você
ainda pode desfrutar dos benefícios do leite
(cálcio e proteínas).

Michelly
   Boechat



A pandemia do coronavirus
está mexendo com os
calendários principalmente
de eventos nos municípios
brasileiros. Em Maricá,
Região Metropolitana do Rio
de Janeiro, os 206 anos de
emancipação político-
administrativa da cidade em
26 de maio foram
comemorados com uma série
de lives, com artistas locais.
E o carnaval do ano que
vem, será realizado?
Essa resposta será conhecida
somente em outubro. É o que
ficou acertado na

Carnaval 2021 de Maricá
será discutido em outubro

Covid-19
videoconferência realizada
com o secretário municipal
de Turismo, José Alexandre;
e os presidentes das escolas
de samba, Alexandre
Oliveira (Inocentes de
Maricá); Wagner Carvalho
(Azul e Branco); Adenis
(Araçatiba); Leonardo
(Unidos do Caxito); e mais,
Bruno Jorge, presidente da
LACAM; e Antonio Amaral,
presidente da Comissão
Permanente de Carnaval pela
Prefeitura acompanhado de
todos os membros da
Comissão.

No encontro virtual, o
representante da Inocentes
propôs e foi aceito, discutir
em outubro a realização ou
não dos desfiles das escolas
de samba maricaenses em
fevereiro de 2021. Preferiram
aguardar a posição da Liga
das Escolas de Samba do Rio
de Janeiro que tomará
posição em setembro sobre a
realização ou não dos
desfiles na Marques de
Sapucaí.
Ainda devido a pandemia do
Covid-19, o Troféu Imprensa
não foi entregue no carnaval

deste ano em Maricá. Vão
estudar uma nova data,
porque o Dia Nacional do
Samba é comemorado em 15
de Novembro, que neste ano
será realizada eleição para
prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores.
Também trataram do
pagamento das subvenções
para as agremiações e
elaborar uma programação
durante o restante do ano

com lives visando manter
vivo o espírito das escolas de
samba de Maricá.
Os participantes saíram do
encontro virtual satisfeitos
com a posição do secretário
de Turismo, José Alexandre,
que mostrou-se entusiasmado
e certo de que as escolas de
samba além de trazer cultura,
atraem moradores e turistas
para Maricá, gerando
emprego e renda.

Niterói inicia quatro obras de
infraestrutura e construção de áreas

de lazer na Zona Norte
O prefeito de Niterói,
Rodrigo Neves (PDT),
esteve no Caramujo para dar
ordem de início a quatro
importantes obras na Zona
Norte: serão duas
intervenções no Caramujo,
uma na comunidade do
Bonfim e uma no Horto do
Fonseca, localizado na
Alameda São Boaventura.
O pacote de intervenções
inclui a revitalização e
reforma da praça e da quadra
no loteamento Jardim
Figueira com revitalização
de área de lazer (praça e
quadra); a construção de um
vestiário e outros espaços na
quadra do bairro Bonfim, no
Fonseca; a reforma das
instalações elétricas do
Horto do Fonseca e a
construção de área de lazer
na Rua Bombeiro Américo.
De acordo com o prefeito
Rodrigo Neves, o bairro do
Caramujo terá, em breve,
muitas opções de lazer.
“Estou assinando a ordem de
início de quatro projetos
nesta região. São mais de R$
1,2 milhões em
investimentos em áreas de
lazer e de convivência,
porque com isso a gente vai
criando oportunidades de
encontro com as famílias, de
melhor qualidade de vida no
bairro e, sobretudo,
dignidade para as pessoas
que são, em sua imensa
maioria, dignas e

Intervenções no Caramujo, Bonfim e no Horto do Fonseca serão
entregues até o fim de outubro

trabalhadoras. Esses projetos
ficam prontos nos próximos
três meses. São projetos
importantes de revitalização de
áreas queridas aqui no bairro,
na Figueira e no Bombeiro
Américo”, disse o prefeito.
O prefeito ressaltou os
investimentos que a região vem
recebendo nos últimos anos.
“Esse bairro precisava muito
das obras que temos feito. Já
investimos mais de R$ 200
milhões em contenção de
encostas. Intervenções que
eram esperadas há muitos anos
pelos moradores do Caramujo,
com a contenção da Rua
Bombeiro Américo, Rua
Machado e de tantas outras
ruas. São obras que não
aparecem, mas que salvaram
vidas. Também investimos em
educação com a implantação da
unidade de educação infantil, a

Zilda Arns, que atende centenas
de crianças e fizemos melhorias
e ampliações na área da saúde
com uma ação firme junto à
associação de moradores e a
administração regional no
combate a pandemia da Covid-
19 aqui no Caramujo”,
ressaltou Rodrigo Neves.
O administrador regional do
Fonseca, Oto Bahia, destacou
que os moradores ganharão
mais qualidade de vida.
“Essa obra dará mais qualidade
de vida para os moradores, não
só no bairro do Caramujo,
como toda a nossa Região
Norte”, enfatizou Bahia.
Parque Esportivo - Além das
quatro obras assinadas hoje, a
comunidade da Igrejinha se
prepara para receber um parque
esportivo. As intervenções
fazem parte do pacote de obras
de urbanização da comunidade

que incluem contenção de
encostas, drenagem e
pavimentação. Para a
criação do parque esportivo,
o campo de futebol que
existe na comunidade foi
completamente revitalizado,
com grama sintética e
ganhou medidas oficiais,
além da implantação de
arquibancadas, vestiários e
sanitários. A área de lazer
conta ainda com uma
quadra poliesportiva
coberta, pista de skate e
bicicross, pista de
caminhada e playground.
“Vamos em breve entregar o
complexo do parque
esportivo da Zona Norte.
Um conjunto de atividades
aqui na região do Caramujo,
especialmente o Complexo
Esportivo da Igrejinha que é
uma coisa fantástica e dará
um futuro diferente para os
jovens do bairro”, destacou
o prefeito Rodrigo Neves.
Michel Ramos Moreira,
presidente da Associação de
Moradores, agradeceu por
mais essa intervenção no
local.
‘’A comunidade está feliz,
só temos que agradecer o
olhar carinhoso do prefeito.
A comunidade tem muito a
ganhar e já ganhamos muito.
Esse combate ao
coronavírus está de
parabéns, salvou muitas
vidas no nosso bairro”,
falou.

A pandemia do novo coronavírus
está deixando sem transporte
milhares de moradores de Itaboraí
e São Gonçalo. As queixas
levaram o deputado estadual
Anderson Alexandre (SDD) a
formalizar pedidos ao governador
Wilson Witzel (PSC) e ao
secretário estadual de Transportes,
Delmo Pinho, para que adotem as
medidas necessárias para o retorno
da linha de ônibus MB 36, que
fazia a ligação entre o bairro de
Alcântara, em São Gonçalo, e
Itaboraí, municípios da região
metropolitana.
Os ônibus dessa linha operada pela
viação Rio Ita deixaram de
circular, apesar da elevada
demanda de passageiros. Para o
deputado Anderson Alexandre, os
passageiros não podem continuar
sendo prejudicados, ainda mais no
momento em que as cidades
começam a flexibilizar o
funcionamento de serviços,
aumentando, assim, a procura por
transporte rodoviário.
“Sem a linha MB 36 o direito de ir
e vir da população está fortemente
comprometido. Essa linha sempre
foi muito utilizada, é de
fundamental importância que volte
a circular atendendo milhões de
passageiros, moradores de Itaboraí
e São Gonçalo”, justifica o
deputado Anderson Alexandre.

Deputado Anderson
Alexandre cobra

retorno de linha de
ônibus que liga São
Gonçalo a Itaboraí 



Objetivando o retorno das aulas
presenciais nas escolas de
Maricá, obedecendo todos os
protocolos de prevenção contra
a Covid-19, a Secretaria
Municipal de Educação tem
tido reuniões constantes com
representantes das Secretarias
de Saúde e de Ação Social. No
início do mês, a reunião foi com
o presidente da Comissão de
Educação e Saúde e vice-
presidente da Câmara
Municipal, vereador Dr. Felipe
Auni (PSD).
A reunião foi no plenário da
Câmara de Vereadores,  e a
secretária de Educação, Adriana
Costa, disse que Maricá tem o
compromisso e
comprometimento com a saúde
e segurança de toda a
população e com a comunidade
escolar.
No encontro, Dr. Felipe Auni
acompanhado dos vereadores
Marcus Bambam e Felipe
Bittencourt, integrantes da
comissão, foram tratados
desdobramentos relativos ao
protocolo de retorno às
atividades presenciais.
Participaram deste grupo de
trabalho, representantes das
Secretarias Municipais de

Presidente da Comissão de Educação da Câmara
discute retorno às aulas presenciais em Maricá

Educação, Saúde e de Ação
Social, Comissão Municipal de
Educação, Sindicato dos
Profissionais de Educação do
Município e Sindicato dos
Servidores Públicos de Maricá
(SINDSERV).
A secretária Adriana Costa
destacou que ainda não há uma
previsão do retorno das
atividades presenciais, o que
está sendo criado é um
planejamento, que quando
tiver a indicação da retomada

das atividades presenciais, tudo
esteja devidamente adequado e
seguro para receber o corpo
discente, docente,
administrativo e de apoio das
unidades escolares.
“Vale ressaltar ainda que, o
citado retorno, somente
ocorrerá quando houver
autorização das autoridades de
saúde, ou seja, somente quando
a Secretaria de Saúde indicar
uma previsão” destacou.
Entre os dias 10 e 24 deste

mês, não houve aulas remotas
para os alunos da rede
municipal de ensino de Maricá.
De acordo com a Secretaria de
Educação, a medida provisória
934/2020 expedida pela
Presidência da República
flexibilizou o cumprimento dos
dias letivos, mantendo
obrigatório o cumprimento da
carga horária.
Isso fez com que o calendário
da rede pública municipal de
ensino tivesse que ser

readequado para o
cumprimento das horas letivas,
mantendo-se o recesso escolar
no período previsto e aprovado
pelo Conselho Escolar. Por
isso, durante estes quinze dias,
não serão enviadas atividades
remotas.
É importante ressaltar que,
todas as aulas remotas
aplicadas até o momento
contam como ano letivo. E,
após o período determinado, os
exercícios voltarão a ser
enviados para todos os alunos
através da plataforma da
educação. Sábados letivos já
estavam previstos no calendário
e isso não vai ser mudado, mas
pode ser que este número de
aulas precise ser aumentado de
acordo com a liberação das
aulas presenciais, que
dependem de orientações do
Ministério da Saúde.
A reunião com o presidente da
Comissão de Educação e
Saúde, vereador Dr. Felipe
Auni, foi solicitada pela
secretária de Educação,
Adriana Costa; pelo seu
subsecretário, professor
Rodrigo de Moura Santos; e
pela assessora, Sheila
Nascimento Elizeu.

Desde o dia de São Pedro (29
de junho), em Maricá, bares e
restaurantes estarão autorizados
pela prefeitura a funcionar das
11 às 22 horas, com restrições.
A cidade do litoral fluminense
passou para a fase Amarelo 2,
mas mesmo assim, o Barracuda,
um dos quiosques mais
requisitados e premiados da
cidade, por medida de
segurança continua fechado.
“No nosso caso não dá para
limitar a área livre (na praia)
para 50% de sua capacidade.
Vamos permanecer fechados,
entrar em obra para abrirmos
com segurança, dando mais
conforto e proteção aos nossos
clientes, amigos que
transformam o ambiente do
Barracuda familiar”, disse o
empresário Maurício Chaves
que respeita o isolamento
social,  o distanciamento social,
uso da máscara de proteção,
álcool gel e a higiene como
formas de combater o
coronavírus.
“No nosso caso não dá para
limitar a área livre (na praia)
para 50% de sua capacidade.
Vamos permanecer fechados,
entrar em obra para abrirmos

Quiosque Barracuda entra
em obras e não abre em Maricá

com segurança, dando mais
conforto e proteção aos nossos
clientes, amigos que
transformam o ambiente do
Barracuda familiar”, disse o
empresário Maurício Chaves
que respeita o isolamento
social e o distanciamento social
como formas de combater o
coronavírus.
O Barracuda oferece o 1º
emprego aos jovens estudantes

da cidade, além dos artistas
locais que se apresentam nos
finais de semana, feriados e
vésperas de feriados.
Recentemente, o Barracuda
conquistou o “Prêmio Top of
Mind Brazil 2019/2020”
concedido pelo Instituto
Brasileiro de Pesquisa de
Opinião Pública (INBRAP)
numa comprovação de que é o
melhor de Maricá.

Maurício quer segurança total para os amigos do Barracuda

A Secretaria de Proteção e Defesa
Civil tem agora uma base em
Itaipuaçu, que funciona no Centro
Administrativo, e atenderá também
as ocorrências em Inoã. A unidade
conta com seis agentes por dia, que
estão preparados para realizar
desde vistorias preventivas,
mapeamentos das áreas de risco e
atendimento em casos de
emergência.
A escolha do local para a base
levou em conta que as regiões têm
problemas de inundação,
alagamento nas construções
(estruturais) e de ordem geológica.
Segundo coordenador técnico do
órgão, major Wellington Silva,
Maricá é a primeira Defesa Civil
do Estado que tem duas bases
distribuídas dentro de um
município.
“É de suma importância essa nova
base, pois faz com a gente tenha
uma maior eficácia mediante as
demandas da população, em uma
região densamente povoada como
Itaipuaçu e Inoã. Nos últimos dois
anos constatamos que 60% das
ocorrências do município são

Defesa Civil de Maricá monta
base no distrito de Itaipuaçu

desses locais. Estar mais próximo
faz com que a gente possa dar a
agilidade que a população precisa e
também se sentem mais seguros”,
explica o coordenador técnico.
Os moradores da região que
precisarem do atendimento da

Defesa Civil devem ir ao Centro
Administrativo, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua
34, Jardim Atlântico. O serviço
também funciona pelo telefone
(21) 97019-5395 que também é
WhatsApp.

O PSD-Maricá comemora o
sucesso do I Fórum de Políticas
Públicas que abriu a série de
debates do programa “O PSD
Quer Ouvir Você”, realizado ao
vivo no Facebook do partido.
Centenas de internautas curtiram e
compartilharam o evento que tinha
como tema “a pipa e sua
regulamentação para a prática
esportiva com segurança”.
Em 22 de outubro de 2019, o vice-
presidente da Câmara Municipal
de Maricá e presidente da
Comissão de Turismo, vereador
Dr. Felipe Auni (PSD) e o
vereador 1º secretário da Mesa
Diretora, Marcus Bambam
(PCdoB), deram entrada no
protocolo da Casa, com um
projeto de lei solicitando espaço
para a prática de soltar pipa e
papagaios sem causar acidentes.
“Fomos procurados pelo diretor
regional de Maricá da A.P.E.R.J
(Associação de Pipas Artísticas e
Esportivas do Estado do Rio de
Janeiro), William Gil, para que o
partido solicitasse a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) que
fizesse a análise do PL e o
colocasse em votação no plenário.
Entrei em contato com o
presidente da CCJ, vereador e
líder do governo Fabrício
Bittencourt (Cidadania), que
garantiu dar celeridade juntamente
com os demais integrantes da
comissão, para que o projeto seja
colocado em discussão e votado
assim que terminar o recesso
parlamentar no início de agosto”,

Fórum de Políticas Públicas do
PSD-Maricá busca soluções
para os problemas da cidade

disse Alexandre Oliveira,
presidente do PSD-Maricá.
“O Fórum é propositivo para a
sociedade. Diariamente a partir
das 19 horas, colocamos temas em
discussão para chegarmos a uma
solução em benefício da sociedade
maricaense”, acrescentou o
presidente do PSd-Maricá.
“Precisamos de um local para que
os adeptos possam soltar pipa e
papagaios com segurança, com
regras. Temos certeza que, assim,
o números de acidentes com linhas
chilenas e cerol, que são proibidos
por lei no município, serão
reduzidos. Contamos com o apoio
do Dr. Felipe Auni para que o
projeto de lei seja discutido e
votado brevemente. Essa prática
esportiva com pipas e papagaios,
gera renda, emprego e movimenta
a economia da cidade”, disse o
dirigente pipeiro William Gil.
Participaram desse 1º fórum,
Sancler Bastos, presidente da
A.A.P.M (Associação dos Artistas
do Papel de Maricá); e Willian
Gil, diretor regional de Maricá da
A.P.E.R.J (Associação de Pipas
Artísticas e Esportivas do Estado
do Rio de Janeiro). A mediação
ficou por conta de Alexandre
Oliveira.
Para rever o Iº Fórum basta
acessar o link: https://
www.facebook.com/psdmarica/
videos/3391431127575443  Quem
quiser participar dos Fóruns de
Políticas Públicas do PSD-
Maricá, basta entrar no Facebook
do partido.






