


MARAEY, Maricá e Senac-RJ assinam
acordo para formação e qualificação

profissional da população do município

Por Amanda Barros - Fotos IDB Brasil - Maraey

Protocolo de intenções
prevê a preparação de
mão de obra local para
oportunidades de
emprego no
empreendimento
 
O CEO do empreendimento
turístico-residencial MARAEY,
Emilio Izquierdo, o prefeito de
Maricá, Fabiano Horta (PT), e
o diretor regional do Senac-RJ,
Sérgio Arthur Ribeiro da Silva,
assinaram esta semana um
acordo de grande impacto
socioeconômico para o
município. O protocolo de
intenções, com a presença e
participação da Companhia de
Desenvolvimento de Maricá
(Codemar) e do Sebrae, prevê
a formação e qualificação
profissional para o
aproveitamento da mão de
obra local para construção e
operação do empreendimento
e em outros negócios. Na
quinta-feira (17/12),
representantes das entidades
fizeram a assinatura inicial do
documento na Codemar,
seguiram para uma visita ao
local onde será construído
MARAEY e finalizaram o
encontro no Campus de
Educação Pública
Transformadora (CEPT), em
Itaipuaçu.

Assinatura do acordo de grande impacto socioeconômico para Maricá

“Nosso objetivo é que MARAEY
impulsione toda Maricá.
Queremos colaborar para a
formação e qualificação
profissional dos moradores e
aquecer a economia.
Caminharemos lado a lado:
conforme MARAEY cresce,
Maricá cresce também, e vice-
versa. A força-tarefa envolvida
nesse acordo é um exemplo de
como a parceria público-
privada pode ter um grande
impacto positivo e sustentável
para a sociedade”, disse Emilio
Izquierdo.
 “A indústria do turismo é
grande geradora de empregos
e um motor importante para o

Restinga de Maricá terá a fauna e flora respeitados na construção
de Maraey

desenvolvimento de Maricá.
Esse entendimento aqui é um
forte impulsionador da
qualificação de mão de obra.

Ao longo da construção de
MARAEY, é estimada a
geração de mais de 50 mil
empregos durante os
próximos 14 anos. Visando
alavancar Maricá como polo
de ensino, os representantes
da Prefeitura, de MARAEY e
do Senac-RJ, fizeram uma
visita ao CEPT, em Itaipuaçu.
“Ficamos impressionados
com as instalações e o
potencial de formação
educacional de qualidade e
inovação que certamente
poderão preparar
profissionalmente a
população de Maricá para
participar de todas as fases
do nosso empreendimento -
desde a construção até a
operação”, ressaltou
Izquierdo.
O diretor do Senac RJ, Sérgio
Arthur Ribeiro da Silva,
enumerou algumas das
possibilidades de formação a
partir das demandas
previstas em MARAEY.
“O Senac, em Maricá, poderá
oferecer cursos técnicos e
profissionalizantes nas áreas
de Turismo, Gastronomia,
Gestão, Design e Decoração,

entre outras. É uma força de
trabalho que será requisitada
pelo complexo de MARAEY, que
poderia suprir sua demanda
com a mão de obra local.
Dessa forma, promoveríamos
formação e emprego aos
maricaenses, que trabalhariam
perto de casa e da família, sem
precisar percorrer longas
distâncias, e movimentando a
economia da própria cidade”,
apontou o diretor.
 “O empreendimento MARAEY,
além de uma grande relevância

econômica, trará para
Maricá e seus munícipes
oportunidade de
transformação social com
forte geração de empregos.
Nosso papel será de
transformar essa
oportunidade em realidade,
capacitando nosso povo de
forma que estejam
preparados para assumirem
as demandas ofertadas pelo
empreendimento” afirmou o
Presidente da Codemar,
José Orlando Dias.

Após a assinatura do acordo foi feita uma visita ao local onde
será construído o Maraey

“Pensar um empreendimento que, para além da estrutura
física, trará crescimento na formação humana, é pensar
algo inovador. Inovamos ao trazer um complexo que
envolverá turismo, educação, empreendedorismo, trabalho e
terá como base o desenvolvimento consciente do nosso
município e de nossos munícipes. Estamos dando um
grande passo, a nível internacional, ao fechar esta parceria,
mas sempre pensando e construindo a partir do povo e para
o povo”, completou a secretária municipal de Educação de
Maricá, Adriana da Costa.

Sobre MARAEY

O projeto MARAEY será desenvolvido na Costa do Sol, em
Maricá. Em seu braço turístico, o empreendimento contará
com quatro hotéis cinco estrelas, que receberão uma média
de 300 mil turistas por ano: um luxuoso eco-boutique
resort, um resort temático de luxo, um hotel desenhado
para ser o mais icônico resort de convenções à beira-mar do
país e o MARAEY Golf Resort, ao redor de um campo de
golfe sustentável de padrão internacional de 18 buracos.

O projeto oferecerá ainda
novas moradias de diferentes
tipologias (multifamiliar,
duplex e vilas) com serviços
integrados como escola,
hospital, shopping e negócios,
além de inúmeras atividades
de lazer e esportivas. MARAEY
inclui, também, uma
universidade de hotelaria de
padrão internacional, para
posicionar Maricá como um
polo de formação especializada
na América Latina.    
Com uma ocupação predial de
apenas 6,6% do terreno, será
criada dentro do
empreendimento a segunda
maior Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN) de
restinga do Estado do Rio. O
projeto inclui ainda um centro
de pesquisas ambientais que
conta com o apoio de
renomadas instituições
acadêmicas como UFRJ, UFF,
UFRRJ, UFES e FURG.
MARAEY é o primeiro destino
turístico de iniciativa privada
do mundo a assinar com o
selo Biosphere, que conta com
o apoio e o reconhecimento da
Organização Mundial de
Turismo (OMT) e do Programa
das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA). Com a
certificação, o projeto assume
o compromisso de se
desenvolver alinhado aos 17
objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas
(ODS) e às mais recentes
diretrizes da Conferência do
Clima de Paris.
A sustentabilidade também
será premissa da mobilidade

Projeto do Maraey foi apresentado ao prefeito de Maricá Fabiano Horta

no complexo. Com área total
de 840 hectares, MARAEY terá
a maior ciclovia em
empreendimentos privados no
Brasil, com 20km de extensão,
além de incorporar o sistema
de bicicletas compartilhadas e
incentivar o uso de transporte
sustentável com carros
elétricos e híbridos para
deslocamento de turistas e
residentes.
O investimento privado
previsto para o
empreendimento é da ordem
de R$ 11 bilhões, com
arrecadação de impostos de
R$ 7,2 bilhões durante os
primeiros 14 anos (construção
e consolidação de vendas) e
mais R$ 1 bilhão anual na
operação. A previsão é de um
aquecimento na economia do
Estado do Rio, com a geração
de 36 mil empregos quando
MARAEY estiver em pleno
funcionamento.            
As cerca de 200 famílias de
pescadores que vivem na
comunidade de Zacarias,
dentro da área do
empreendimento, serão
beneficiadas pela regularização
fundiária, com cessão de título
de propriedade e entrega de
escritura definitiva aos
moradores. A IDB Brasil
incentivará, ainda, a cultura e
a pesca locais, com programas
de recuperação da Lagoa de
Maricá, de repovoamento de
espécies nativas e de resgate e
de divulgação da memória
familiar de Zacarias, através
da criação da Casa do
Pescador Artesanal.

A empregabilidade das
pessoas aumenta e a cidade
se fortalece com cada novo
emprego gerado, com a
qualificação dos serviços.
Logo, com a pandemia
devidamente controlada nos
seus níveis mínimos,
poderemos fazer do
desenvolvimento a agenda
prioritária de um novo ciclo da
cidade de Maricaì”, afirmou
Fabiano Horta, prefeito de
Maricá.

Eduardo Paes e Nilton Caldeira vão comandar
o Rio pelos próximos quatro anos

O prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM),
foi diplomado junto com o vice-prefeito Nilton
Caldeira (PL) e os vereadores eleitos nas
eleições 2020, em cerimônia de diplomação
virtual, realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro, pela plataforma
Zoom.
Ao ser legitimado prefeito da cidade pelos
próximos quatro anos, Paes disse, em discurso,
que reconhece a responsabilidade que tem
com o Rio, diante de uma crise sanitária, de
mobilidade e econômica, e que pretende
“construir uma cidade mais igual, mais justa,
menos preconceituosa, que entenda que o Rio
é feito de muita diversidade”.

Eduardo Paes e Nilton Caldeira tem a missão de tirar o Rio do
fundo do poço deixado por Marcelo Crivella (Republicanos)



Diplomados Fabiano Horta e Diego Zeidan
têm como prioridades educação,

saneamento básico e turismo para Maricá

Fabiano Horta e Diego Zeidan venceram em todas as
urnas no dia 15 de Novembro

foto Paulo Celestino/Gazeta
Após receber o diploma do
TRE que lhe garante mais
um mandato como prefeito
de Maricá, Fabiano Horta
disse que no período de
2021/2024, terá como
metas, entre outras, a
educação, saneamento
básico e a visibilidade da
cidade como ponto turístico
na Região Sudeste do país.
Também mostrou-se
preocupado com
aglomerações neste período
de festas e fez alterações no
Natal Iluminado e
Consciente.
Fabiano Horta e o vice-
prefeito, Diego Zeidan, filho
do ex-prefeito e vice-
presidente nacional do PT,
Washington Quaquá e da
deputada estadual
Rosângela Zeidan, foram
diplomados juntamente com
os 17 vereadores, na tarde
do dia 17 deste mês, no
Fórum de Maricá pelo juiz
eleitoral da comarca Ricardo
Pinheiro Machado.
Encerrada a solenidade que
contou com todos os

protocolos de proteção
contra o coronavírus,
Fabiano Horta disse que se
sentia renovado com a
expressiva votação que

teve, 88,9% dos votos, falou
das suas principais metas a
partir de 1º de janeiro.
“É um compromisso nosso
seguir revolucionando a

educação no município, bem
como dotar Maricá de uma
rede de saneamento básico,
trazendo a água de Tanguá
até aqui, com as obras
necessárias. Água e esgoto
serão uma obsessão em
nosso segundo governo”,
disse ele.
Fabiano Horta lembrou que
neste momento é
importante que a população
continue se conscientizando
dos cuidados para evitar a
expansão da Covid-19 em
Maricá. Falou que iria mexer
na estrutura do Natal
Iluminado e Consciente para
que seja um referencial no
sudeste brasileiro e mexeu.
A Árvore de Natal montada
na orla de Araçatiba foi
reposicionada no canteiro
central da Rodovia Amaral
Peixoto (RJ-106), na entrada
do Parque Nanci. Outra
mudança é adequação dos
enfeites na Praça
Tiradentes, em Araçatiba.
Para isso, foram
recondicionados alguns
trailers de lanches para

liberar espaços, a fim de
evitar aglomerações.
Também foi retirado o Papai
Noel para ampliar a
decoração que se estende
ao longo dos quase 2km de
orla de Araçatiba. 
Os enfeites do pórtico de
entrada também foram
retirados e reposicionados
na orla do Parque Nanci.
Para dar mais segurança à
visitação foram contratados
80 profissionais que atuam
orientando os visitantes
quanto ao distanciamento
social, distribuem álcool em
gel para a higienização das
mãos, realiza a aferição da
temperatura corporal e
distribui máscaras de
proteção para aqueles que
não a estiverem usando. O
Natal Iluminado e
Consciente de Maricá segue
até o dia 31 de janeiro.
Maricá continua sendo a
única cidade dos 92
municípios do Estado do Rio
de Janeiro a ser
administrada pelo Partido
dos Trabalhadores (PT).

Transformação começa em Itaboraí com
diplomação de Marcelo Delaroli e Lourival Casula

Marcelo Delaroli e Lourival Casula são a esperança para
dias melhores dos itaboraienses

Por Rodrigo da Matta

O Tribunal Regional Eleitoral
do Rio de Janeiro (TRE)
realizou no dia 16, a
cerimônia de diplomação do
prefeito, do vice-prefeito e
dos vereadores eleitos no
pleito municipal 2020 em
Itaboraí. O evento
aconteceu na sede da
Justiça Eleitoral de Itaboraí.
Além do prefeito eleito
Marcelo Delaroli (PL) e do
vice-prefeito eleito Lourival
Casula (PT), foram
diplomados 11 vereadores
que vão cumprir mandato
de quatro anos a partir de
1º de janeiro de 2021.

Na cerimônia, o prefeito
eleito Marcelo Delaroli
recebeu o diploma das mãos
da juíza da 104ª Zona
Eleitoral, Rosana
Albuquerque França; o juiz
da 3ª Vara Cível, Rubens Sá;
juiz da Vara de Família,
Almir Carvalho; e da juíza da
Vara Criminal e Juizado de
Violência Doméstica e
Familiar, Juliana Cardoso. A
magistrada falou sobre a
importância do evento e
ressaltou o momento
histórico em que o país vive.
Em breve pronunciamento,
Marcelo Delaroli agradeceu a
confiança do povo de
Itaboraí e disse que a
história do município

Legislativo) trabalhando
juntos, em sintonia, Itaboraí
vai sofrer uma
transformação que será
referência no Estado”, disse
Marcelo Delaroli que chegou
de manhã em Itaboraí,
procedente de Brasília com
boas notícias. Ele esteve no
Ministério da Educação e
conseguiu verba para
melhorar as escolas e
garantir mais duas creches
para a cidade.
No início de dezembro,
Marcelo Delaroli também
esteve na capital federal
onde garantiu R$21 milhões
de emendas parlamentares
para o asfaltamento de ruas
e avenidas de Itaboraí.

começa a mudar.
 “A vitória é de todos nós e

com os três poderes
(Executivo, Judiciário e

Manoela Perez
vai para mais

um mandato em
Saquarema

Reeleita, a democrata
Manoela Peres, também foi
diplomada pelo Tribunal
Regional Eleitoral para mais
um mandato à frente da
Prefeitura de Saquarema.
O vice-prefeito é Romulo
Gomes (PSL).
Manoela Peres teve 78,52%
dos votos (34.960) e contou
com o apoio dos partidos PP,
PDT, PSL, CIDADANIA, DEM,
DC, PTC, PV, PSDB e PROS.

Diplomação em Niterói
foi na sede do PDT

Paulo Bagueira, Axel Grael, Carlos Lupi, Rodrigo Neves e Ciro Gomes
(foto rede social)

Devido à pandemia, o TSE entregou os diplomas aos
partidos, ao invés da tradicional cerimônia. Axel Grael e
Paulo Bagueira tiveram 62%.
“Quero agradecer ao povo de Niterói, que me escolheu para
conduzir a cidade a mais um ciclo de desenvolvimento, com
inovação, sustentabilidade e justiça social. Os niteroienses
mostraram que aqui não há espaço para o retrocesso.
Nossa cidade tem vocação para o avanço. Orgulho!”

“Recebi hoje com muita felicidade, o diploma de prefeito
eleito de Niterói das mãos do presidente nacional do PDT,
Carlos Lupi, e do ex-ministro Ciro Gomes, ao lado do
prefeito Rodrigo Neves e de meu vice-prefeito Paulo
Bagueira (SDD), disse Axel Grael (PDT) que a partir de 1º
de Janeiro de 2021 passa a governar Niterói.



Niterói: O incêndio no Gran Circus
Norte-Americano completa 59 anos

Por Raquel Morais

No dia 17 de dezembro de 1961, a cidade de Niterói passou pela maior tragédia que já viveu: o incêndio do Gran
Circus Norte-Americano, que deixou em seu rastro cerca de 500 mortos e 120 mutilados, além de dezenas que foram

obrigados a conviver com marcas profundas e permanentes, físicas e psicológicas.

A moradora de São Gonçalo, Zezé
Pedroza, como gosta de ser chamada,
teve 90% de seu corpo queimado
(queimaduras de 3º grau), neste
nefasto e triste evento. Entretanto,
abençoada e marcada para viver, Maria
José, a despeito de todas as dores e
cicatrizes marcadas em sua carne, lutou,
cresceu, se tornou professora, esposa,
mãe, avó, bizavó e autora de livros
físicos.
Demorou, mas já na década de 2010
Zezé realizou seu maior sonho: publicar

sua biografia. O livro Vidas em Chamas
apresenta, sem floreios e sem cortes, as
lembranças mais profundas desta mulher
impressionante. No livro ela conta sua
história através da personagem Natali. A
autora traça um paralelo entre os
ancestrais da época da escravidão,
perpassando por uma análise do cenário
político-econômico do Brasil antes e depois
da tragédia. Os dois capítulos que narram,
com detalhes, os momentos em que esteve
dentro do circo em chamas ficam no meio
do livro.

Zezé ficou 20 dias em coma e 8 meses internada,
passou por 15 cirurgias para recuperar algumas partes
do corpo. As marcas impressas em sua pele foram suas
inimigas durante muitos anos.

“Com pensamento longe eu cheguei ao ano de 1961.
Exatamente no dia dezessete de dezembro, quando o calor
estava a quase quarenta graus, e a distração era geral, eu
sentada na arquibancada aplaudindo o espetáculo, que foi
interrompido com o grito... Fogo! Era a lona de nylon e
parafina do Gran Circus Norte Americano ardendo, em
labaredas. Ainda hoje eu revivo aquele horrível momento, a
multidão correndo em uma só direção e caindo uns sobre
os outros que eram pisoteados na fuga da última cena. E
eu também estava lá! Mas sobrevivi para contar a minha
história de superação. E nem poderia esquecer esse dia que
transformou a minha vida, meu viver e minha aparência.
Vidas em Chamas, conta com detalhes todo o meu
sofrimento, mas também fala de como dei a volta por cima
e conquistei tudo que diziam que eu jamais conseguiria.
Não é difícil ser feliz, basta se aceitar”, explicou a autora.

LUTA NA JUSTIÇA
Em 1962, a mãe de Maria José de Oliveira Pedroza deu entrada em um processo
indenizatório na Comarca de Niterói, onde foi chamada para diversas audiências. No
local hoje funciona a biblioteca judiciária. Por questões pessoais, Zezé e sua mãe
deixaram todo o andamento do processo nas mãos de um advogado. Em 1976 ela
resolveu procurar pelo advogado e pelo processo, mas ambos haviam desaparecido. E,
durante anos ela buscou seu processo em cartórios distribuidores de Niterói, São
Gonçalo e Rio de Janeiro, em vão. Até que em 2016 Zezé Pedroza encontrou seu
processo. Entretanto ela descobriu que havia perdido a causa, já que nem o município
de Niterói, nem o estado do Rio de Janeiro, nem o Governo Federal se
responsabilizaram pelo incêndio na época, alegando que o incêndio foi criminoso. Além
disso, Maria José também não recebeu o valor que cabia a ela do “Fundo de
Assistência às vítimas do incêndio em Niterói”, decretado e divulgado no Diário Oficial
de 19 de dezembro de 1961 pelo então governador Celso Peçanha.

Mas a professora não
desistiu e, com a ajuda de

outro advogado, o
processo foi refeito e

incluído na lista de
processos especiais de

direitos humanos da ONU.
Contudo o processo lá
está há quase 2 anos.

“Foram tantas lutas!
Tantas dores e perdas!
Sempre fomos pobres,

entretanto meu pai
vendeu tudo o que tinha
para salvar minha vida.

Depois de tudo o que
aconteceu comigo, não

posso passar por essa vida
sem ver concluída, de

forma positiva, a justiça
dos homens em minha

história”, finalizou.



Gilson
Barcellos
A visão de um jornalista

No auge dos seus 39 anos, a ex-BBB e
apresentadora de TV, Sabrina Sato admite ter
seus queridinhos quando o assunto é cuidar de

si mesma. Recentemente, ela compartilhou
com seus seguidores informações sobre um dos

recursos que usa sempre que possível para
cuidar de sua pele do corpo. Trata-se do

Sculptra®, um bioestimulador de colágeno à
base de ácido poli-L-lático que ajuda a
recuperar a firmeza, a sustentação e a

qualidade da pele das áreas do abdômen e do
bumbum. Então tá.

Cuidados

Garotinho no
poder
O TSE liberou a posse
do prefeito eleito de
Campos, Wladimir
Garotinho (PSD). Ele
foi o mais votado da
cidade, mas não podia
assumir devido a
problemas do seu vice
Frederico Paes (MDB)
com a justiça eleitoral.
Tudo resolvido, o
sobrenome Garotinho
volta ao poder em
Campos.

Garotinha
derrotada
Já no Rio de Janeiro, a
família Garotinho não
teve a mesma sorte. A
deputada federal
Clarissa (PROS), irmã
de Wladimir e filha dos
ex-governadores e
prefeitos de Campos,
Rosinha e Anthony,
disputou sem sucesso
a prefeitura da capital
fluminense.

Concurso
Devido ao
agravamento da
pademia e o número
de inscritos superar 15
mil, foi adiada a prova
para preencher 301
vagas para professores
na rede pública de
ensino em Teresópolis.
A prova que seria no
dia 20 de dezembro
passou para 21 de
fevereiro de 2021.

Turismo
Portugal lidera o
ranking Europeu, com
7,37 pontos em 10,
tendo sido o país mais
premiado da Europa e
conquista o terceiro
lugar mundial, atrás
dos Emirados Árabes
Unidos e da Austrália,
primeiro e segundo
lugar, respetivamente,
nos Country Brand
Awards,
correspondentes à
categoria de promoção
do turismo, na sua
primeira edição.

Pelados

Depois de nove meses
sem atividades oficiais
devido às regras de
distanciamento social e
uso de máscaras de
proteção, foi reaberta a
Praia de Abricó, Zona
Oeste, única naturista
do Rio. A reabertura foi
no último dia 12, e
batizada como “Bem
Vinda de volta, Abricó.
Teve até bolo para
festejar.

Sindicato alerta prefeitos
e vereadores para

“jornalistas aventureiros”

Por Paulo Roberto Araújo

Com 108 votos, Mário Rodrigues de Souza foi reeleito presidente do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio (SJPERJ),

para mandato de três anos. Com área de atuação em 91 municípios
fluminenses, exceto a capital, o SJPERJ é a principal entidade de
defesa da categoria. Continentino Porto será o representante do
sindicato junto a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ).

A criação de delegacias
regionais na Baixada
Fluminense, Sul
Fluminense, Baixada
Litorânea (Região dos
Lagos, e Norte Fluminense
é uma das principais metas
de Mário Souza, que é
assessor de imprensa da
Companhia de Turismo de
Niterói (Neltur), para o
próximo mandato, que
começa em primeiro de
janeiro. Ele concorreu com

chapa única.
— Vamos continuar a luta
por melhores salários e
mais empregos para os
jornalistas do interior
fluminense, além de lutar
contra a desqualificação da
categoria. Os novos
prefeitos precisam ser
alertados para convocar
profissionais do jornalismo,
e não aventureiros, para as
áreas de comunicação
social das prefeituras, além

das câmaras municipais –
defendeu Mário Souza.
Um dos projetos para o
novo mandato é pedir aos
vereadores do interior que
votem projetos a respeito
da publicidade oficial das
prefeituras. Elas só devem
ser liberadas para meios de
comunicação oficiais,
registrados em cartório e
que tenham periodicidade e
um jornalista profissional
como editor responsável:

— É uma medida
necessária para evitar as
fake news (notícias falsas),
resguardar o gestor público
e a sociedade.

Um órgão de comunicação
precisa ter,
obrigatoriamente, um
diretor responsável,
endereço, CNPJ e um
jornalista como editor –
explicou o presidente do
SJPERJ.



Construído entre 1927 e 1930, o
Mercado Municipal de Niterói está
com sua estrutura, de arquitetura
eclética com detalhes de art decó,
pronta para receber suas primeiras
lojas num grande polo de
gastronomia, moda e cultura.
Fechado há 30 anos, o prédio, que
fica na saída da Ponte Rio-Niterói,
foi completamente reformado pela
Prefeitura de Niterói para ser o
marco da retomada econômica da
cidade após a pandemia do novo
coronavírus. O projeto também
envolveu a revitalização do entorno
do imóvel, projetado para ser um
dos grandes destinos turísticos do
Grande Rio, como acontece nos
mercados de São Paulo e de
grandes cidades do mundo, como
Lisboa e Barcelona.
As atividades comerciais do
Mercado Municipal foram
prejudicadas com o fim da estrada
de ferro que ligava a antiga capital
fluminense ao interior do estado. A
estação principal, de passageiros e
de cargas, ficava no Porto de
Niterói, em frente ao mercado.
Desativado em 1976, o local passou
a ser usado como depósito público
do governo do estado até 1990. A
partir daí, o abandono também
levou à degradação as áreas
vizinhas, que agora estão sendo
revitalizadas para serem usadas
como estacionamento e para
empreendimentos ligados às
atividades do mercado.
— A restauração do prédio foi uma
alavanca para a recuperação de
toda uma área que estava ociosa,
que formava praticamente um vazio
urbano. Aqui teremos uma nova
oportunidade para que a cidade
recupere e avance na sua
economia, abalada pela pandemia.
Surgirão oportunidades para novos
negócios, com oportunidade de
encontros dos niteroienses e
visitantes. Estarão aqui produtores
de Niterói e do interior, aumentando
a empregabilidade num novo
destino turístico e econômico do
nosso estado – disse o prefeito
eleito de Niterói, o engenheiro Axel
Grael (PDT).
Em 2011, o governo do estado
passou o prédio para a Prefeitura
para que fosse executado ali um
grande projeto para transformação
do mercado num centro de
gastronomia e moda. O secretário
municipal de Urbanismo, Renato
Barandier, coordenou a equipe
técnica que fez a restauração,
preservando a arquitetura original
do conjunto:
— O projeto arquitetônico do prédio
é centenário, mas foi feito com uma
visão muito à frente daquele tempo.
A estrutura é elegante, com
ventilação e iluminação natural.
Trata-se de uma solução de
arquitetura que merece ser

Niterói restaura e vai abrir
Mercado Municipal ao turismo

Por Paulo Roberto Araújo

As réplicas das barcas Rio-Niterói estão em Angra dos Reis, mas serão expostas no
Mercado Municipal

O Mercado Municipal tem arquitetura eclética, com forte influência de art decó

devolvida ao cotidiano da Região
Metropolitana do Rio – acrescentou
Grael.
A recuperação do prédio foi
entregue no dia 22 de novembro,
quando Niterói comemorou 447
anos de fundação. Por causa da
pandemia, a cerimônia foi simples.
O prefeito Rodrigo Neves (PDT), em
quarentena por causa da covid, foi
representado pela mulher, Fernanda
Sixel Neves.

— A  reabertura  do  Mercado
Municipal trará uma nova realidade
para uma área que sofreu um
impacto negativo na época da
implantação dos anéis da Ponte Rio
Niterói. Hoje estamos revitalizando
uma importante área da cidade,
trazendo movimento, gerando
empregos e renda, e melhorando a

segurança do entorno – disse a
secretária municipal de
Conservação e Serviços Públicos,
Dayse Monassa, acrescentando que
nas próximas semanas os
expositores já estarão ocupando
seus espaços no local.

Anita Batista de Souza, que nasceu
em 1927, quando começou a
construção do prédio, lembra bem,
aos 93 anos, da época em que
frequentava o Mercado Municipal.

Moradora de Icaraí, Anita, que
durante 52 anos trabalhou na Rádio
e no Jornal do Brasil como
assistente do diretor Nascimento
Brito, comemorou a recuperação do
imóvel:

— Eu era aluna da escola
Conselheiro Josino. Durante três

anos consecutivos, eu ia ao
mercado pelo menos duas vezes por
semana comprar frutas frescas. Lá
também tinha uma área para
exposição e venda de artesanato.
Depois pegava um bonde até o
Centro e outro para a Ponta D’Areia,
onde morava e cuidava do palacete
do Conde Pereira Carneiro, na área
do Estaleiro Mauá.

Um dos atrativos do mercado será
a exposição permanente de réplicas
das lanchas da antiga Companhia
Cantareira que faziam a ligação Rio-
Niterói. As barcas giravam no alto
da Pastelaria Imbuhy, na Rua José
Clemente. Após o fechamento do
comércio, as réplicas
d e s a p a r e c e r a m .

Foram localizadas, anos depois,
numa casa em Piratininga pelo
engenheiro Manoel Francisco de
Oliveira, filho de um mestre arrais
da Cantareira. Ele comprou as
réplicas e as levou para Angra dos
Reis, onde foram restauradas por
um artista niteroiense.

— O prefeito Rodrigo Neves
conheceu as réplicas numa visita ao
condomínio do Frade, onde sou o
síndico, e ficou encantado.

Prometeu levá-las e reservar um
local de destaque no Mercado
Municipal. Vou doar com prazer
porque sou niteroiense, filho de um
funcionário da Cantareira e gostaria
de ver estas lanchas, que fazem
parte da história de Niterói,
preservadas para a eternidade –
comentou o engenheiro, que
fundou a Companhia de Turismo de
Angra dos Reis (TurisAngra).



Quiosque Barracuda cancela
réveillon e vai distribuir ceia para

moradores de rua em Maricá

A festa de réveillon no Barracuda fica para o ano que vem com as famílias vacinadas
contra a Covid-19

Após dez anos consecutivos
promovendo um dos melhores
réveillons de Maricá, o Quiosque
Barracuda não realizará a festa
deste fim de ano para evitar
aglomeração. O dinheiro que seria
aplicado no evento, será destinado
na ceia para os moradores em
situação de rua.

“Diante desta pandemia da Covid-19
seria irresponsabilidade promover
festa de fim de ano, quando as
pessoas se abraçam, trocam beijos,
ignoram o distanciamento, não
usam a máscara protetora, enfim,
involuntariamente não vão respeitar
os protocolos de combate ao
coronavírus que vem matando
milhares de pessoas nesse mundo
afora”, justificou o empresário
Maurício Chaves.

“A ideia é que os nossos
funcionários participem da
confecção e distribuição da ceia
para aproximadamente 400
moradores de rua no Centro de

Maricá e adjacência”, acrescentou o
empresário.

O Quiosque Barracuda, que fica na
Rua 11, Barra de Maricá, sempre
usou uma estratégia para o réveillon
visando, principalmente, a
segurança das famílias que vão

participar da confraternização e
saudar o ano que está chegando.

“Sempre fechamos toda a nossa
estrutura e as famílias participantes
fazem um rateio para custear o
evento, como seguranças de terno
e gravata, manutenção dos

banheiros, administração do evento,
contratação de banda e limpeza do
local após o festejo. Cada família
tem o direito de levar tudo
necessário para montar o seu
espaço. Fogos de artifício são
terminantemente proibidos, porque
se dão problemas com profissionais,
imagine com as pessoas que não
sabem a procedência e os cuidados
para soltá-los?”, concluiu Maurício
Chaves confiante que em 2021 a
vacinação acabará com essa
pandemia mundial.

O Quiosque Barracuda é conhecido
pelo seu ambiente familiar, pela boa
música que apresenta ao vivo nos
fins de semana e também pelas
ações sociais que desenvolve no
decorrer dos anos, como campanhas
de fraldas geriátricas, cadeiras de
roda e arrecadação de recursos para
atletas competirem fora da cidade.
Lá, aconteceu a primeira ação em
Maricá, com cadeiras de rodas
especiais para dar acesso a
deficientes ao banho de mar.

Natal de Maricá será diferente e
sem incentivo à visitação de turistas

A Prefeitura de Maricá em respeito aos mais de 5 mil
maricaenses atingidos pela Covid-19, terá um Natal diferente
sem eventos, desfiles ou qualquer atividade para evitar
aglomerações e, desta vez, não atrair turistas. O Natal
Iluminado e Consciente tem uma decoração apenas com
luzes, simbolizando a esperança, a alegria pelos que
superaram a doença, o acolhimento e a homenagem a
aqueles que a pandemia levou.
O Natal Iluminado e Consciente de
Maricá começou no dia 11 e segue
até o dia 31/01 com 15 espaços
decorados para contemplação
instalados em locais públicos. Entre
os locais estão as sedes da
prefeitura, as orlas de Araçatiba,
Itapeba, Parque Nanci,
Amendoeiras; o Recanto, o Barroco
e a Praça do Ferreira em Itaipuaçu. 

A Prefeitura de Maricá não
quer incentivar a visitação à cidade.
Esse Natal é dedicado às famílias

maricaenses que estão passando por
lutas e dificuldades.  
 
O foco principal da iluminação é a
Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106),
onde foram instaladas desde a
primeira entrada de Itaipuaçu até o
trevo de Ponta Negra cinco árvores
natalinas, elementos grandes, caixas
de presente, estrelas e 30 painéis
exibindo o slogan da campanha:
“Nesse Natal o maior presente é a
vida”. A decoração tem ainda 400
árvores iluminadas, 160 postes com

flâmula em led, elementos em fibra
de vidro e 17 árvores, sendo quatro
de 18 metros e outras 13 árvores
de 12 metros.

Nos locais de contemplação a
Prefeitura montou instalações com

equipes para manter os protocolos
de segurança, com álcool em gel;
aferição de temperatura corporal e
distribuição de máscaras. Mas a
recomendação é a de que as
pessoas evitem circular e
mantenham o isolamento social.   

TCE aprova por unanimidade
as contas de 2019

da Prefeitura de Maricá
O Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro (TCE-RJ) aprovou por
unanimidade, no dia 9 deste mês, as
contas do município de Maricá relativas ao
ano de 2019. O conselheiro do TCE-RJ
Marcelo Verdini Maia, relator do processo
de Maricá, destacou que o município
apresentou uma gestão fiscal responsável
na aplicação dos recursos públicos, no
respeito aos limites de gastos fixados em
lei e na aplicação dos recursos dos
royalties do petróleo.
Entre os pontos destacados na prestação
de contas de Maricá estão a aplicação de
26,35% do orçamento municipal em
Educação (o mínimo é 25%) e a correta
destinação aos recursos do Fundo de
Manutenção da Educação Básica (Fundeb);
a aplicação de 16,55% dos recursos
orçamentários em Saúde (o mínimo é
15%), o respeito, em todos os
quadrimestres de 2019, ao limite para
despesas com pessoal, que é de 54% da
Receita Corrente Líquida – no último
quadrimestre, o município gastou apenas
23,19% da RCL com pessoal, entre outros
destaques.
Os conselheiros do TCE-RJ também
observaram que os créditos suplementares
– recursos não previstos inicialmente no
Orçamento, como no caso das verbas
utilizadas pela Prefeitura em ações de
combate à pandemia de Covid-19 – foram

sempre aplicados após autorização prévia
do Legislativo municipal e com indicação
das fontes de financiamento.  Por fim,
mereceu destaque a correta destinação
dada pela gestão municipal dos recursos
recebidos como royalties pela exploração
de petróleo: o município gastou R$ 451
milhões em 2019 com investimentos, como
as obras de urbanização e construção de
instalações públicas (escolas e postos de
saúde, por exemplo).
 O Controlador Geral de Maricá, Joab
Carvalho, observou que   o cumprimento
das metas estabelecidas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias - tanto de
resultados financeiros quanto de gestão da
dívida pública - foi outro ponto positivo da
prestação de contas do ano de 2019, o
qual foi encerrado com superávit de R$ 409
milhões.

 Marinha vai ajudar na
fiscalização das praias e

lagoas de Maricá

Abusos como este que colocam em risco a
vida dos banhistas serão punidos 

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil de
Maricá e a Marinha do Brasil firmaram uma
parceria para futuras ações de fiscalização
nas lagoas e nas praias do município.

Militares da equipe de inspeção naval da
Capitania dos Portos visitaram a Defesa
Civil para conhecer os equipamentos de
prevenção, e coletar informações
estatísticas de salvamento aquático. Os
dados serão utilizados como parâmetro
para futuras ações de fiscalização nas
praias e lagoas durante o verão.

Para Celso Netto, secretário da pasta, a
parceria torna-se importante por garantir a
segurança nas águas do município.
“Mesmo no período de pandemia, com a
proximidade do verão nossa cidade pode
vir a receber uma grande quantidade de
turistas e veranistas, alguns trazendo
embarcações de pequeno porte e jet skis,
cabe a autoridade marítima, com o apoio
da Defesa Civil, regular e fiscalizar essas
embarcações a fim de garantir a
segurança da população”, comentou.

Ainda de acordo com a Secretaria de
Proteção e Defesa Civil de Maricá, as
regras para navegação com jet ski
precisam ser respeitadas e cumpridas,
como a distância limite para se navegar
(200 metros da orla da praia) e o
desembarque nas praias, que é permitido,
mas a aproximação deve ser perpendicular
à orla, e a velocidade não pode

ultrapassar 3 nós (5,5 km/h). Além disso,
as embarcações só podem ser conduzidas
por pessoas habilitadas, e a inobservância
pode gerar detenção e apreensão da
embarcação com aumento de pena, caso
seja constatada utilização de álcool.  

“O objetivo da Capitania dos Portos é coibir
os casos de imprudência por pessoas não
credenciadas, aumentar a fiscalização e
estabelecer a parceria com a Defesa Civil
para fiscalização nas praias e em todo
complexo lagunar”, explicou o tenente
Pereira, da Marinha do Brasil.

A Capitania dos Portos disponibiliza os
números (21) 2104-5480 e (21)
972998300 (WhatsApp), para denúncias.






