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Ainda nesta edição

História de Maricá vira
documentário e longa-metragem

Jornalista e cineasta de renome internacional assinam as produções. Páginas 04 e 05

(Montagem Agência GBNEWS/Amanda M. Barcellos)

Niterói prepara apoio financeiro a
trabalhadores do Carnaval da cidade

Maricá terá ônibus tarifa
zero em toda a cidade

A partir do dia 5 de março começam a circular as novas linhas dos
vermelhinhos  nos distritos de Inoã e Itaipuaçu, ampliando a
circulação do transporte público gratuito oferecido pela Empresa
Pública de Transportes (EPT ) para todos os distritos do município.
Dentre as novas rotas, Itaipuaçu contará com duas novas linhas,
ambas com início na Praça do Ferreirinha (São Bento da Lagoa).

Uma ligará São Bento da Lagoa à Rua 128, no Jardim Atlântico
Leste, passando pelo Barroco e Rua 34. A segunda linha, será a
Praça do Ferreirinha x Itaocaia Valley, também circular, que passará
pelo Barroco, Estrada de Itaipuaçu e seguindo pela Avenida Itaocaia
Valley.

As linhas da EPT que circulam no primeiro distrito (Centro) e no
segundo distrito (Ponta Negra) passarão por uma reformulação
buscando otimizar o transporte gratuito do município.

Governo federal quer antecipar o
pagamento do 13º de

aposentados e pensionistas do
INSS. Os depósitos seriam feitos

nas folhas de abril e maio
Página 03
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Cancelamento das festas de carnaval deixa de
movimentar mais de R$ 8 bilhões no país e

estima-se que 70 mil postos de trabalho
deixaram de ser criados com o cancelamento

das festividades
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PL desconfia da
generosidade do
prefeito do Rio
Eduardo Paes, e
evita que o vice
Nilton Caldeira
assuma cargo
vitalício no Tribunal
de Contas do
Município.
Coluna do
Gilson Barcellos.
Página 03

Os 13 municípios da Costa
do Sol poderão contar com
recursos federais a fundo
perdido para promover
eventos tradicionais após a
pandemia. É o que conta o
jornalista Paulo Roberto
Araújo na página 06

Vem aí o Shopping Boulevard
Maricá que vai gerar emprego e
renda e as bicicletas
vermelhinhas também vão
circular de graça em Maricá a
partir de março. Página 07



Maricá lidera geração de empregos
no estado nos últimos 4 anos

Maricá continua liderando o ranking de empregos no Estado do Rio de Janeiro

(foto divulgação)Maricá foi o município do
Estado do Rio que mais
gerou empregos com
carteira assinada nos
últimos quatro anos, de
acordo com os dados do
Cadastro Geral de
Emprego e Desemprego
(Caged), divulgados pelo
governo federal e
referentes até novembro
passado. De janeiro de
2017 a novembro de 2020
foram criados na cidade
6.592 novos empregos
formais, representando um
aumento de 52,5% na
força de trabalho do
município.
Ainda de acordo com os
dados do Caged, até
novembro Maricá havia
gerado 967 novos postos
de trabalho com carteira
assinada – com a ressalva
de que, no estado do Rio,
houve perda de 133.754
vagas. Secretário de
Desenvolvimento
Econômico, Igor Sardinha
destacou que o bom
desempenho de Maricá na
geração de empregos é
fruto do desenvolvimento
econômico do município e
de ações dos setores
público e privado.

No caso do setor público,
destacam-se os
programas de suporte
econômico no âmbito da
pandemia do novo

coronavírus, que
sustentaram um
desempenho positivo na
criação de empregos
formais mesmo durante os
meses mais críticos, com o
fechamento do comércio
reduzindo o ritmo
econômico por toda parte.

O secretário avaliou o
impacto positivo das
políticas de apoio à
economia local na
proteção e aumento do
estoque de empregos de
Maricá. Os programas de
Amparo ao Emprego (PAE)
e de Amparo ao
Trabalhador (PAT) –

prorrogados até março de
2021, possibilitaram aos
empregadores locais
manter seus funcionários
durante o período mais
agudo da pandemia de
Covid-19, quando muitas
empresas deixaram de
funcionar.

Com o PAE, pelo menos 3
mil empregos foram
preservados, com a
prefeitura pagando um
salário mínimo por
funcionário das empresas.
Já no PAT, 23.500 pessoas,
entre profissionais liberais,
autônomos e
trabalhadores informais

estão recebendo um
salário mínimo mensal.
“Somado a essas políticas
solidárias, tivemos
também o uso da moeda
social ampliado, mantendo
a economia aquecida”,
observou.

Vale ressaltar que durante
todo o ano de 2020, e em
especial nos meses após a
decretação da pandemia,
além da geração de
empregos de carteira
assinada, a cidade
registrou também um
crescimento na
arrecadação de impostos
municipais como o ISS.

Tal característica é reflexo
da injeção direta de
recursos na economia
local, que ultrapassou a
marca de R$ 300 milhões
até dezembro. Só com o
recurso do programa
Renda Básica de
Cidadania, através do qual
42.500 pessoas recebem
mensalmente 300
Mumbucas (equivalentes a
R$ 300) para gastar
apenas na cidade, são R$
12,7 milhões por mês.

Não à toa, há hoje mais
máquinas de débito
associadas ao RBC do que
máquinas de crédito e
débito comuns. São mais
de 6 mil estabelecimentos
registrados aceitando a
Mumbuca, contra a
metade que aceita os
outros cartões.

“O processo de
transformação da cidade
passa essencialmente por
diminuir a desigualdade,
oferecendo oportunidades
de acesso ao mercado de
trabalho e empregos no
município, garantindo a
infraestrutura e a
capacitação necessárias
aos empreendedores
locais.
O trabalho seguirá no
sentido de avançarmos na
geração de empregos”,
afirmou Sardinha.

Alerj vai homenagear PMs que
salvaram casal de idosos em

acidente na Serra de Petrópolis 
Moção de aplausos e louvor foi proposta pelo

deputado Marcus Vinícius
Dois policiais militares do 26º BPM serão
homenageados pela Assembleia
Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) por
terem socorrido um casal de idosos logo
após o carro em que estavam capotar
na descida da Serra de Petrópolis (BR-
040). O deputado Marcus Vinícius (PTB)
apresentou moção de louvor e
congratulação ao cabo Bruno Mussel de
Morais e ao 2º sargento Alan José da
Silva Sá.

O resgate ganhou repercussão na
imprensa quando o próprio batalhão de
Petrópolis postou em suas redes sociais
um relato da atuação dos policiais no
acidente ocorrido em 5 de janeiro. 

O acidente aconteceu dentro do túnel do
Papagaio, quando o motorista perdeu a
direção, colidiu com anteparo e capotou.
A viatura dos policiais passava pelo local
e flagrou o capotamento. Cabo Mussel e
Sargento Sá ajudaram o casal a sair do
veículo, e acionaram o socorro médico.

“Os policiais agiram de forma rápida e
corajosa diante do risco de incêndio
porque houve vazamento de combustível.
Merecem reconhecimento e gratidão.
Aproveito para parabenizar toda equipe
do batalhão de Petrópolis que atua muito
além da missão de servir e proteger”,
afirma Marcus Vinícius.

Governo federal quer
antecipar o pagamento do

13º de aposentados e
pensionistas do INSS

O governo federal quer
antecipar o pagamento
do 13º de aposentados e
pensionistas do INSS e
o abono salarial, como
forma de estimular o
dinamismo econômico sem
aumento do endividamento.
As medidas seriam uma
espécie de 14º salário para
trabalhadores que ganham
até dois salários mínimos
com carteira assinada e
injetaria R$ 57 bilhões na
economia. 

A antecipação do abono
(Pis/Pasep) já vem
acontecendo, com repasses
que chegam a R$ 7,33
bilhões. O pagamento do
13º da previdência, por sua
vez, ainda precisa da
definição do calendário,
mas o governo calcula um
estímulo de R$ 25 bilhões
por parcela paga. 

No ano passado o Ministério
da Economia também

adiantou o recurso, e pagou
a aposentadoria ainda em
março e maio. A
disponibilidade para 2021
depende do caixa do
Tesouro Nacional, que
precisa administrar RS 700
bilhões, mantendo o
compromisso com
investidores da dívida
pública.

Enquanto o auxílio
emergencial continua
indefinido, o adiantamento
é uma das alternativas mais
viáveis para conter os
efeitos negativos da
pandemia da covid-19. 



Gilson
Barcellos
A visão de um jornalista

Nilton Caldeira num encontro político em Maricá com Russo dos
Correios e Gilson Araújo (foto Agência GBNEWS)

Boquinha vitalícia
O vice-prefeito do Rio, Nilton Caldeira, também
presidente municipal do Partido Liberal (PL), perdeu
uma boquinha para o resto da vida. O prefeito
democrata Eduardo Paes ia indicar Caldeira para uma
vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, cargo
vitalício, mas a ideia foi arquivada. É que o pessoal do
PL ficou desconfiado de que a estratégia era afastar o
partido do poder. Caldeira além de vice-prefeito é
secretário de Habitação da Cidade Maravilhosa. Porém,
se Paes decidir disputar o governo do Estado em 2022,
Nilton Caldeira pode virar prefeito e o PL aumenta seu
poder.

Indenização
O presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi condenado
a pagar R$ 50 mil em danos morais para o ministro do
STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moares
por chamá-lo de “Xandão do PCC”. O político também
deverá pagar R$ 10 mil em indenização para a mulher
de Moraes. Esse ministro não está dando mole para os
políticos tupiniquins.

Cancelamento das festas de
carnaval deixa de movimentar
mais de R$ 8 bilhões no país 

Por Beatriz Candido
Di Paolo

Estima-se que 70 mil postos de trabalho deixaram de ser criados com o
cancelamento das festividades 

Marquês de Sapucaí símbolo do carnaval carioca recebeu iluminação
com várias cores em homenagem as vítimas da Covid-19

Como consequência da
pandemia decretada em
março de 2020, o carnaval
que aconteceria quase um
ano depois do início da crise
causada pelo coronavírus,
foi cancelado em 2021. Além
da perda das festividades
tradicionais, o cancelamento
do carnaval gerou também
um grande impacto na
economia brasileira.
Com a suspensão das
comemorações, a
Confederação Nacional do
Comércio (CNC) estima que
os setores de turismo,
hotelaria e comércio no
geral deixaram de
movimentar cerca de R$ 8,1
bilhões. 
O valor é estimado a partir
da comparação com o

Corpo de Bombeiros RJ já
prestou 45 mil atendimentos à

população em 2021

Atuação da corporação se dá por terra, água e ar

O Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Rio de
Janeiro (CBMERJ) já prestou
45 mil atendimentos à
população fluminense em
2021. Em menos de dois
meses, foram registrados
cerca de 7 mil socorros
relacionados a eventos de
trânsito; 6 mil atendimentos
pré-hospitalares; e 5 mil
operações terrestres,
incluindo ações de busca e
salvamento. 

Até o momento, os
combates a incêndios
ultrapassaram 6 mil
ocorrências, sendo a metade
referente a fogo em
vegetação. Mais de 3 mil
operações marítimas foram
realizadas. Além do resgate
de pessoas no mar, a
corporação realizou quase
150 mil ações de prevenção
a afogamentos e
encaminhou mais de 500
crianças perdidas a seus
responsáveis nas praias do
Rio.

- Por terra, ar ou mar, você
sempre pode contar com o
Corpo de Bombeiros RJ.
Nossos militares estão a
postos 24 horas por dia,
sete dias por semana, para
cumprir a missão de Vida
Alheia e Riquezas Salvar. A
segurança da população é
prioridade e não medimos
esforços para melhorar, a
cada dia, os serviços

prestados, investir na
qualificação da tropa e na
qualidade dos nossos
equipamentos - afirmou o
secretário de Estado de
Defesa Civil e comandante-
geral do CBMERJ, coronel
Leandro Monteiro.

No acumulado deste ano, os
militares também atuaram
em mais de 1,5 mil
ocorrências relacionadas às
chuvas; 350 transportes
inter-hospitalares; e mais de
60 operações aéreas -
incluindo a distribuição de
doses da vacina contra a
Covid-19 para os municípios
do interior do Estado, em
apoio à Secretaria de Estado
de Saúde (SES). 

Trotes ao 193

Apesar de todo o trabalho,
que não para, a corporação
também recebeu mais de 11
mil trotes este ano. Uma
média de 220 por dia. 

- Os prejuízos deste tipo de
acionamento indevido
são incalculáveis para a
corporação e para a
sociedade. Cada vez que
corremos para uma
ocorrência falsa, deixamos
de atender uma vítima real
que precisa de socorro.
É muito importante a
sociedade se conscientizar,
de uma vez por todas, sobre
os danos do trote - reforçou
o coronel Leandro Monteiro.

período de carnaval de
2020, no qual, apenas em
São Paulo, foram
movimentados R$ 2,75
bilhões. A capital paulista,
que concentra o maior
carnaval de rua do país,
atraiu cerca de 15 milhões
de pessoas.
Já no Rio de Janeiro, as
festas de carnaval

movimentaram R$ 4 bilhões
e a capital fluminense
levaram a cerca de 93% da
capacidade hoteleira
ocupada.
Não apenas os setores
mencionados, mas também
toda a cadeia produtiva que
organiza uma das maiores
festas culturais do Brasil foi
prejudicada. 

Deu na coluna Extra da Berenice Seabra que o
prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), poderá se
candidatar ao governo do Estado do Rio de Janeiro
nas eleições do ano que vem. Só que tem um
detalhe: uma parte dos filiados do Partido dos
Trabalhadores apoia à reeleição do governador em
exercício Cláudio Castro (PSC) que tem a simpatia
do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e, a
outra, o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL).
Berenice diz ainda que o vice-presidente nacional do
PT e ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá
aposta todas as fichas no Fabiano Horta, que por
sua vez não pensa em deixar o cargo nas mãos do
vice Diego Zeidan, que é filho de Quaquá e da
deputada petista Rosangela Zeidan.
Eu seu perfil do facebook, Quaquá afirmou que é
candidato a terminar o mestrado e fazer o
doutorado até 2024 ou 2025. O atual prefeito
Fabiano Horta não se pronunciou, finaliza a colunista
do Extra.

Eleição 2022

Clima
Deu na coluna do xará Gilson Monteiro: A Secretaria do
Clima, criada às vésperas do Carnaval pelo prefeito de
Niterói Axel Grael (PDT), vai dar samba. Ele comete o
mesmo erro de Rodrigo Neves (PDT), quando tentou
legislar por decreto, criando e extinguindo pastas e
cargos em 2013. Segundo a Lei Orgânica do Município,
Grael teria que propor uma lei à Câmara de Vereadores,
em vez de baixar um decreto.

Aventura
O ex-presidente Lula disse que Jair Bolsonaro (sem
partido) tem tudo para ser reeleito. “Quem está no
poder será sempre candidato forte à sua reeleição”
disse Lula em entrevista ao UOL no último dia 18. Para
ele a candidatura de Luciano Huck à presidência da
República é uma aventura. Sobre o PT lançar Fernando
Haddad como o pré-candidato para as
eleições presidenciais de 2022, Lula disse apoiar a
decisão do partido. Para ele, o ex-ministro da Educação
e ex-prefeito de São Paulo é mais do que qualificado
para a disputa após conseguir 47 milhões de votos na
eleição de 2018.



Memórias de
Maricá nas telas
dos cinemas (I)

Lagoa de Araçatiba em 1584 foi palco de uma pesca milagrosa

Foto Paulo Celestino

Maricá a cidade bilionária com a arrecadação dos
royalties do petróleo não é só programas sociais como

Moeda Mumbuca, Passaporte Universitário que dá bolsa
de 100% para cerca de 5 mil estudantes, ônibus

vermelhinhos e bicicletas vermelhinhas com tarifa zero
para moradores e visitantes, entre outros benefícios

principalmente para as famílias de baixa renda. A cidade
litorânea do Rio de Janeiro é também cultura. O veterano

jornalista Paulo Celestino, radicado em Maricá decidiu

levar a história do município para as telonas e telinhas
com um documentário e um longa-metragem. Para isso,
conta com a experiência adquirida através de anos de

trabalho ao lado do consagrado cineasta Jayme
Monjardim. Celestino foi a Belo Horizonte para fechar

parceria com o também cineasta de projeção nacional e
internacional Carlos Guimarães que se incorporou ao

projeto.

‘Uma Aventura Mágica’ será um
longa-metragem de ficção e
aventura, dentro do clima de
realismo mágico, cuja narrativa
tem como pano de fundo lendas
que permeiam o imaginário
popular. Já o documentário
‘Maricá- Memórias de Um Povo’
remonta ao início do povoamento
da cidade através de fatos e
personagens que ajudaram a
erguer sua identidade. Previsão
de lançamento, novembro de
2021.
A história de Maricá desde o início
de seu povoamento vai virar
filme, sob o título de ’Maricá –
Memórias de um Povo’. Já está
em produção e vai contar
histórias sobre a cidade, desta vez
usando uma mistura de lendas e
ficção. Em ‘Uma Aventura
Mágica’, a produção utiliza
personagens de um índio que
acolhe dois garotos perdidos
durante um passeio. A direção é
do cineasta Carlos Guimarães com
produção e concepção de Paulo
Celestino, diretor-presidente do
Grupo Sicom Filmes Produções.

A história começa quando os
meninos resolvem subir um morro
para tirar selfies no pôr do sol.
Sem conhecer o caminho, eles se
perdem na mata e tentam voltar
sem sucesso, pois estava
escurecendo e ameaçando chuva,
e acabam encontrando uma
cabana no meio de uma mata.
Nela está o ancião indígena, que
lhes oferece abrigo e alimento

com uma sopa que preparava.
Para passar o tempo, o índio
começa a contar casos e histórias
do seu povo, como primeiros
habitantes da cidade. Enquanto
isso, seus pais mobilizam toda a
cidade e até a polícia atrás dos
adolescentes.
De acordo com o diretor Carlos
Guimarães, o filme terá como
base o chamado ‘realismo mágico’

para contar a história.
“Queremos combinar uma visão
realista do mundo com elementos
mágicos que são inseridos em
cenários cotidianos. Maricá tem
ricas histórias que devem ser
contadas, serão abordadas ainda
as lendas e mistérios locais, além
dos conflitos da escravidão e o
próprio imaginário popular”,
antecipou o roteirista.
Para Paulo Celestino, a
importância das produções
cinematográfica vai mais além:

O jornalista e musicólogo Ricardo Cravo Albin falou de grandes nomes da música
popular brasileira que viveram em Maricá

Foto Paulo Celestino

“Em um momento em que a
cultura brasileira está sendo
relegada a um segundo plano,
cabe aos agentes culturais um
esforço maior para mantê-la
atuante. Resgatar esses
momentos é da maior importância
para a formação cultural de nossa
cidade, do estado do Rio de
Janeiro e do Brasil”, avalia o
diretor da Sicom, empresa
responsável pela produção.
As primeiras cenas do
documentário aconteceram no
Instituto Cultural Cravo Albin.

‘Maricá
Memórias de Um Povo’

Paulo Celestino conta, que o
documentário tem o
objetivo de reviver a história
de Maricá desde quando o
povoamento começou,
efetivado pelos portugueses
que haviam recebido terras
em doação – as sesmarias –
na faixa do litoral entre
Itaipuaçu e a lagoa de
Maricá, quando o padre
jesuíta chegou às margens
da lagoa e ali encontrou
diversos núcleos de
povoamentos em plena
atividade. Em 1584, o padre
conduziu um número
significativo de indígenas da
Aldeia de São Barnabé (hoje
Itaboraí) até a lagoa de
Maricá, em Araçatiba, onde,
segundo os fiéis, realizou a
pesca milagrosa. Charles Darwin

Outro personagem é Charles
Darwin, autor da teoria da
evolução das espécies. O
naturalista inglês passou por
Maricá em 1832 quando esteve
no Brasil. Para guardar esse
interessante momento da história,
foram criados os Caminhos de
Darwin, uma estrada de 2,2
quilômetros de extensão dentro
do Parque Estadual da Serra da
Tiririca. Darwin se hospedou na
fazenda Itaocaia onde, segundo o
diário de Darwin, houve a história
de uma escrava que, não
querendo voltar ao cativeiro, teria
cometido suicídio ao se jogar da
pedra ao lado da propriedade.
Outra lenda da fazenda de
Itaocaia Valley seria um triângulo
amoroso entre a escrava Benta, o
reprodutor da senzala e o senhor
de engenho, que causou a morte
da pequena Maria Joanna, filha
do senhor dos escravos, cujos
restos mortais estariam
guardados em uma pequena
urna. Para muitos, uma tragédia
que abalou a pequena Villa de
Santa Maria de Maricá e que, até
hoje, se perpetua no imaginário
da cidade.
“Essas são algumas das histórias
que queremos contar”, adianta o
jornalista, que idealizou o projeto
engavetado havia anos e divide a
direção com Carlos Guimarães. O
filme deverá contar ainda com
aproximadamente 30 atores (mais
de 80% deles de Maricá) e terá
depoimentos de historiadores,

jornalistas, poetas e
personalidades de diferentes
setores que fizeram de Maricá seu
refúgio.
“Maricá poderá se enxergar em
sua própria história”, diz
secretário de Cultura sobre filme
que conta histórias e lendas da
cidade
O secretário de Cultura de Maricá,
Sady Bianchin, falou da
importância do filme “Maricá –
Memorias de um Povo” para a
cidade. Para ele, a produção é
fundamental para que Maricá
possa se reconhecer e se
enxergar em sua própria história.

Sady Bianchin destaca a importância da
história de Maricá ser levada aos cinemas



“Primeiro é importante
dizer que triste de um
povo que não tenha a sua
história registrada. Aí entra
o cinema como linguagem
de registro, que cumpre
essa função muito
importante de documentar
o registro histórico da
existência de uma tribo
que é a origem da polis,
chamada cidade. Isso é
importante para nós da
secretaria, estar
caminhando lado a lado
com essa produção,
apoiando em todos os
sentidos do que for
necessário para que a
gente possa estar
ganhando com esse
registro documentado
historicamente”, disse
Sady.

O secretário afirmou ainda
ter certeza de que a
produção vai contemplar
personalidades históricas e
folclóricas da cidade,
revitalizar a cultura e
sobretudo cumprir seu

Divulgação

Memórias de Maricá nas Telas dos Cinemas (II)

papel na cultura
educacional, e também
que o município será
revelado no seu processo
evolutivo que o torna uma
referência estadual e
nacional em vários
setores.

“São saberes que Maricá
constrói dia a dia com a
política do prefeito Fabiano
Horta, bastante
humanista. Eu acho que
isso vai ser o grande
legado que vai ficar, e essa
produção tem também
esse objetivo de dar essa
dimensão que a cidade
merece e precisa”,
ressaltou ele. Carlos
Guimarães: Diretor e
Roteirista.
O roteiro e a direção dos
filmes são do cineasta
Carlos Guimarães ‘Uma
Aventura Mágica’ e o
documentário, ‘Maricá –
Memórias de um Povo’.
Com experiência também
nas áreas de publicidade e
de gestão de cinema,

Carlos Guimarães foi
presidente do Instituto
Nacional do Cinema (INC),
e Diretor de Operações da
Embrafilme. Na
presidência do Instituto

Nacional do Cinema,
Carlos fundou, com
amigos cineastas, o 1º
Festival de Cinema de
Gramado, do qual foi
presidente por duas vezes.
Também foi presidente do
1º Congresso da Indústria
Cinematográfica Brasileira,
que provocou importantes
mudanças no cinema
brasileiro.

Durante o período em que
esteve à frente do INC,
Carlos Guimarães foi o
diretor responsável pelas
publicações Filme Cultura,
Guia de Filmes e Brasil
Cinema. Além disso,
participou de inúmeros
Festivais de Cinema no
exterior. Também como
Presidente do INC,
realizou as festas Coruja
de Ouro, festa máxima da
cinematografia brasileira.

Mais tarde, foi trabalhar
como produtor executivo
na maior empresa de
cinema do mundo, a
Cinema International
Corporation (Paramount,
Metro e Universal), onde

produziu diversos filmes,
como “A Extorsão”,
“Tangarella”, “Motel”,
“Otália da Bahia” e “O Pai
do Povo”.

Como professor, ministrou
aulas e cursos em diversas
instituições de renome: Foi
professor titular dos
cursos de Produção de
Cinema e de Captação de
Recursos, na Universidade
Católica de Petrópolis, deu
aulas de Gestão Cultural
no curso de MBA, da
Universidade Cândido
Mendes, e aulas de Rádio,
Televisão e Cinema, na
Escola Superior de
Propaganda e Marketing
do Rio de Janeiro. No
momento, além dos filmes
sobre Maricá, Carlos
desenvolve um projeto de
longa metragem
denominado “Amazonas
Ferida”, que narra a lenda
das Amazonas, as
mulheres guerreiras, mas
tendo como fundo a
violência atual que
acontece na Floresta
Amazônica.

Paulo Celestino entrevista Jayme Monjardim para Rádio Ultra FM no desfile da Grande Rio, que
homenageou a cidade com o enredo “Verdes olhos de Maysa sobre o mar, no caminho: Maricá”, em 2014
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Há mais de quatro
décadas morando em
Maricá, o jornalista Paulo
Celestino é um visionário
apaixonado pela sétima
arte. Seu início foi com
uma câmera fotográfica
nas mãos que lhe
proporcionou a
oportunidade de conhecer
e trabalhar na Suíça
durante 10 anos.
Implantou a Rádio Clube
de Maricá (RCM), Jornal e

Revista Gazeta, Rádio
Ultra FM, é fundador e
presidente da Associação
de Imprensa de Maricá
(AIM), e da SICOM
PRODUÇÕES.

“No contexto atual é
necessário a inserção no
mundo virtual para ter um
alcance global e uma
ampla visibilidade. Em
tempos de crise as
empresas precisam de

novas ideias e atingir com
precisão a sua maior
meta: seu público-alvo,
avalia Celestino, que
pretende dar vida ao filme
e ao documentário que
resgatam a memória da
cidade e o projeta as telas
do cinema.

O documentário e o longa-
metragem certamente
serão inscritos em festivais
nacionais e internacionais.

O GB Comunicação & Assessoria que
tem como seus produtos o site

gbnews.com.br e o Jornal GBNEWS
Impresso, além de prestar consultoria e

assessoria de imprensa a órgãos
públicos, empresas privadas e pessoas

físicas, é parceiro nas produções da
Sicom.



Eventos da Costa
do Sol terão

recursos federais
Por Paulo Roberto Araújo

O Festival Gastronômico de Búzios, que reúne mais de 80 restaurantes, poderá ser beneficiado com ajuda
federal

Os 13 municípios da Costa do Sol poderão contar
com recursos federais a fundo perdido para

promover eventos tradicionais após a pandemia.
A previsão foi feita pelo empresário Marco Navega,

reeleito para um mandato de dois anos na
presidência do Conselho de Desenvolvimento do
Turismo da Costa do Sol (Condetur). Os recursos

são do Ministério do Turismo, que serão
requisitados através da Plataforma Mais Brasil.

A captação dos recursos
para projetos de
movimentação turística será
possível graças a estrutura
legal do Condetur, que foi
montada nos dois últimos
anos. A entidade é a única
instância regional do Estado
do Rio reconhecida pelo
Ministério do Turismo, que
outorgou uma Certidão e,
por isso, está apta a
conduzir a captação de
recursos a fundo perdido.
— Os recursos existem, mas
não chegaram ao Rio por
falta de projetos. Nosso
desafio agora é buscar
ajuda federal dentro das
políticas públicas do
Ministério do Turismo –
disse Navega, que tem
encontro marcado com o
secretário nacional de
Atração de Investimentos,
Parcerias e Concessões,
Lucas Fiúza, para tratar de
investimentos no Estado do
Rio.

Reeleito no Condetur, Navega quer atrair recursos federais para
eventos na Costa do Sol

Marco Navega explicou que
a Costa do Sol tem
condições de receber ajuda
substancial do governo
federal por possuir três
municípios (Cabo Frio,
Búzios e Macaé) na
categoria A no mapa do
turismo brasileiro. Cada um
pode receber até R$ 800 mil
por ano para apoio a

eventos tradicionais. Os de
categoria B (Arraial do Cabo,
Saquarema e Rio das
Ostras) podem captar até
R$ 600 mil; e, os de
categoria C (Maricá, Iguaba,
São Pedro e Casimiro de
Abreu) podem receber até
R$ 400 mil.
— Somente o Condetur tem
autonomia para inscrever os
projetos. Uma equipe
técnica está avaliando os

eventos tradicionais que
movimentam o turismo
regional. Infelizmente, o
governo estadual há anos
não investe nos eventos do
interior. Não há uma política
estadual séria para o

turismo e cada secretário
que entra apresenta um
projeto diferente que
dificilmente sai do papel –
lamentou Navega.
Os conselheiros do Condetur

são empresários e
representantes dos
Conventions Bureau e das
secretarias de turismo, mas
o estatuto prevê que o
presidente tem que ser da
iniciativa privada. Na nova
diretoria, Thomas Weber, de
Búzios, foi eleito o vice-
presidente das entidades
privadas e Arnaldo Matoso,
de Quissamã, vice das
entidades públicas
A ajuda federal poderá
beneficiar eventos
tradicionais, que geram
movimentação de turistas,
como os festivais
gastronômicos de Búzios, de
Macaé e de Rio das Ostras;
o Tubarões Bikerfest de
Cabo Frio, na 23ª edição; o
Festival de Jazz & Blues de
Rio das Ostras; e, o
campeonato internacional de

Os conselheiros do Condetur
são empresários e
representantes dos
Conventions Bureau e das
secretarias de turismo, mas
o estatuto prevê que o
presidente tem que ser da
iniciativa privada. Na nova
diretoria, Thomas Weber, de
Búzios, foi eleito o vice-
presidente das entidades
privadas e Arnaldo Matoso,
de Quissamã, vice das
entidades públicas
A ajuda federal poderá
beneficiar eventos
tradicionais, que geram
movimentação de turistas,
como os festivais
gastronômicos de Búzios, de
Macaé e de Rio das Ostras;
o Tubarões Bikerfest de
Cabo Frio, na 23ª edição; o
Festival de Jazz & Blues de
Rio das Ostras; e, o
campeonato internacional de
surf de Saquarema, entre
outros.
— Para conseguir os
recursos, porém, os eventos
precisam ter história e
comprovarem a
movimentação turística –
concluiu Navega.

O Condetur possui certidão do Programa de Regionalização do Turismo

Niterói prepara apoio
financeiro a trabalhadores

do Carnaval da cidade
A Prefeitura de Niterói vai lançar, em março, duas iniciativas de
apoio financeiro aos trabalhadores e agremiações carnavalescas
que tiveram suas atividades interrompidas em função da Covid-
19. Juntos, os projetos somarão R$ 500 mil em subsídios. Para
evitar aglomerações durante a pandemia do novo coronavírus,
eventos relacionados ao carnaval em Niterói foram proibidos por
decreto.
Uma das iniciativas será a realização de transmissões ao vivo,
através das redes sociais, com apresentações de agremiações da
cidade. As lives terão 20 minutos e serão realizadas pelas escolas
que desfilam na Rua da Conceição, com participação de
integrantes, como compositores, baianas e passistas.
A segunda iniciativa é um reconhecimento da trajetória de 100
trabalhadores da cadeia produtiva do carnaval da cidade. O
secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano, explicou
que os selecionados serão premiados com o valor de R$ 1.500.
“A seleção desses trabalhadores premiados será feita por uma
banca formada por um acadêmico, um nome representativo do
carnaval fora de Niterói e um integrante indicado pelas ligas do
carnaval da cidade. Além disso, todos aqueles que comprovarem
que são trabalhadores do carnaval vão receber um certificado da
Prefeitura de Niterói. Essa valorização simbólica é muito
importante para celebrar a contribuição dessas pessoas para a
história do nosso município”, pontuou.
Poderão ser contemplados aqueles profissionais que são
remunerados por realizar atividades associadas às diversas
etapas que compõem as atividades do carnaval, como
costureiras/os carpinteiras/os, aderecistas, pintoras/es,
escultoras/es, instrumentistas, ritmistas e outros. Os candidatos
proponentes deverão comprovar trabalhos realizados na cadeia
produtiva do carnaval por meio do envio de registros (fotos,
vídeos etc.), depoimentos e material de divulgação. Após o
processo de seleção, a Secretaria de Culturas irá produzir uma
publicação de registro de memória com todos os trabalhadores
reconhecidos.

surf de Saquarema, entre
outros.

— Para conseguir os
recursos, porém, os eventos
precisam ter história e
comprovarem a
movimentação turística –
concluiu Navega.

Fotógrafo lança livro com fotos inéditas
de pontos importantes de Niterói

Antonio Schumacher, fotógrafo apaixonado por sua cidade, apresenta ao público o livro ”Niterói Em
Fatos e Fotos”, publicado sob o selo da DB Editora. A obra, ricamente produzida, apresenta 50 dos

principais pontos histórico-culturais de Niterói, a maioria patrimônios tombados. O livro é uma
homenagem sutil e elegante, às belezas da Cidade Sorriso, que, através das lentes amorosas do

fotógrafo, transbordam emoção e sensibilidade em todas as páginas.

Foto tirada com drone

“Niterói Em Fatos e Fotos” tem,
em sua composição, registros em
textos bilíngues e fotos em
ângulos originais, inclusive
aéreos, de monumentos
arquitetônicos entre os mais
antigos do país, e recantos
naturais de deixar enlevados os
mais exigentes espectadores. São
eles prédios centenários, museus,
fortes militares, igrejas, hortos e
parques ecológicos,
equipamentos culturais e praias
paradisíacas. Também estão entre
os locais selecionados a lendária
Pedra do Índio, o
sesquicentenário Theatro
Municipal João Caetano – berço
das artes cênicas brasileiras – e a
Ponte Rio-Niterói, que já foi a
segunda maior via suspensa do
mundo.
Todas as imagens apresentadas
no livro são assinadas pelo
fotógrafo. Muitas delas pertencem
ao seu arquivo pessoal, no
entanto, a maioria foi realizada
especialmente para esta
publicação.

Capa do livro  de Antonio
Schumacher
“Observando alguns registros
fotográficos existentes das
maravilhas de Niterói, percebi
que faltava algo, geralmente
apenas as fachadas eram
retratadas. Daí veio a ideia de
produzir um livro de fotos sobre a
cidade sob um ponto de vista
especial, que incluísse cliques
aéreos de drone e ângulos
internos, com foco na arquitetura
de época, proporcionando ao
público uma perspectiva diferente
de cada local”, conta Schumacher.

Antonio Schumacher e sua irmã
e sócia Franciane Barbosa

Franciane Barbosa, sua irmã e
sócia na DB Editora, que
comemora 16 anos de fundação
em 2021, abraçou a iniciativa e
abrilhantou, ainda mais, a obra
com a história resumida de cada
ponto retratado, em português e
inglês, o que torna o conteúdo do
livro mais acessível aos visitantes
estrangeiros.

Após quatro anos guardado à espera
de financiamento, o projeto enfim se
realizou por meio da Lei de Incentivo
à Cultura de Niterói, tendo como
único incentivador o Complexo
Hospitalar de Niterói (CHN), na
pessoa de sua diretora a, sempre
visionária, Dra.  Ilza  Fellows, ao  qual
a dupla é grata por ter
proporcionado os meios necessários
para a realização deste lindo sonho.
A obra teve distribuição em escolas,
faculdades, bibliotecas, instituições
filantrópicas e aparelhos culturais,
além da Neltur e da FAN. Uma
tiragem extra foi reservada para
venda. Mais informações pelo
site dbeditora.com ou  pelo  telefone
(21) 97922-0004.  
Especializado, há mais de dez anos,
em fotos de arquitetura e paisagens,
Schumacher é formado em Direito
pela Universidade Salgado de
Oliveira. O fotógrafo de 40 anos é
casado com Sandy Gomes, pai de
Bruna e Caio e diretor de design e
fotografia da DB Editora.



Shopping Boulevard Maricá
vai gerar emprego e renda

Está em fase final de construção o
Shopping Boulevard Maricá no Centro da
cidade, que vai gerar centenas de
empregos diretos e indiretos. Em franco
desenvolvimento, o município aos
poucos vai deixando de ser uma cidade
dormitório com a instalação de empresas
que estão oferecendo empregos
preferencialmente para os moradores
locais.

Shopping Boulevard Maricá vai mexer com a economia da cidade

Numa área de
aproximadamente 5 mil
metros quadrados, com 274
vagas de estacionamento e
praça de alimentação, o
Shopping Boulevard Maricá
deve gerar 300 empregos
diretos e 600 indiretos.
Segundo a administração do
novo centro comercial, o
shopping terá Lojas
Pernambucanas, Renner e

uma unidade da rede de
academias SmartFit. Outras
grandes marcas também
ocuparão o espaço que terá
salas de cinema e marcas
conhecidas no mercado de
fast food. O Shopping
Boulevard Maricá fica em
frente à Praça Conselheiro
Macedo Soares, no Centro,
próximo ao terminal
rodoviário.

Bicicletas vermelhinhas vão circular de
graça em Maricá a partir de março

s bicicletas
vermelhinhas de
Maricá vão entrar em

Foto Marco Fabrício

A
operação no dia 05 de
março e não no dia 22 deste
mês como estava previsto
anteriormente. É que devido
a pandemia da covid-19 a
empresa responsável pelo
fornecimento de peças
atrasou um pouco. O
presidente da Empresa
Pública de Transportes
(EPT), Celso Haddad fez
uma demonstração do
funcionamento do primeiro
totem, na Ponte da
Mumbuca, no qual as
vermelhinhas – bicicletas
gratuitas que estarão à
disposição da população.
“Maricá é uma cidade que
está se desenvolvendo
muito e o uso das bicicletas
compartilhadas é
importantíssimo para a
mobilidade urbana e para
propagarmos a
sustentabilidade. Um estudo
nosso garante que as
pessoas usam muito a
bicicleta no seu dia a dia
tanto para trabalhar quanto
para o seu lazer. Por isso,
tratamos a bicicleta como
um meio de transporte
fundamental”, explicou o
presidente da EPT. 
Segundo ele, ter um
transporte público efetivo
sempre foi a essência da
atuação da EPT. “O uso da
bicicleta é de tarifa zero,
seja ele para o morador que
quer se deslocar para um
banco, para o trabalho ou
um restaurante e para quem

vem visitar a cidade com
toda a segurança
necessária. Essa expansão
dos ônibus tarifa-zero e a
inclusão das bicicletas
gratuitas nos deixam muito
orgulhosos e com a
sensação de dever
cumprido”, completou o
presidente.
O funcionamento do serviço,
no entanto, será feito de
forma gradativa. “Por conta
da pandemia, a empresa
responsável pela produção
das bicicletas, teve
problemas de fornecimento
de peças, então o
funcionamento que seria no
dia 22/02, será iniciado a
partir do dia 05/03. Outro
quantitativo será instalado
no dia 15/03 e o restante
em 31/03. As primeiras
cinco estações serão todas

na região central de Maricá,
onde já existem ciclofaixas.
São elas: a Praça de
Itapeba, o Centro de
Esportes Unificados (CEU), a
Ponte da Mumbuca, a
Rodoviária de Maricá e o
entorno da Prefeitura”,
frisou Haddad.
Para utilizar as
vermelhinhas, os
interessados terão que
efetuar seus cadastros
através do aplicativo da EPT
– que ainda será lançado,
informando dados pessoais
e um número de cartão de
crédito como forma de
segurança em casos de
perda ou roubo das bikes,
sem nenhum valor cobrado
pela utilização. Quem não
tiver ou não quiser informar
um cartão de crédito, terá
que realizar o cadastro

presencialmente na sede da
empresa, levando
documento de identidade,
CPF e comprovante de
residência.
Após o cadastramento, o
morador estará apto a
utilizar as bicicletas pelo
período de uma hora, de

segunda à sexta-feira. Já
nos fins de semana e
feriados, o tempo de
utilização permitido será de
duas horas. Lembrando que,
após o uso, a bicicleta deve
ser devolvida à estação e a
reserva de outra
vermelhinha só será liberada
com, no mínimo, 15 minutos
de intervalo. Cada estação
contará, ainda, com álcool
gel à disposição dos
usuários, que deverão fazer
a higienização da bicicleta
antes do uso, a exemplo do
que já acontece em
carrinhos de compras em
supermercados.
Menores de idade não
poderão se cadastrar.
Apenas pessoas com mais
de 18 anos. Mas, poderão
usar as bicicletas se incluídas
nos cadastros de seus pais.
Ainda de acordo com a EPT,
uma licitação já está sendo
feita para a aquisição de
bicicletas infantis e
destinadas a pessoas com
deficiência.
 






