PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
TEM DIREITO A
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
EM MARICÁ

Vereador Dr. Felipe Auni (PSD)

Agora é lei. O prefeito de Maricá, Fabiano Horta (PT), sancionou o projeto de lei do vereador Dr.
Felipe Auni (PSD), que institui a criação do Programa de Qualificação Profissional para as pessoas
com deficiência física. A Lei é de número 3152/2022.
Em sua justificativa, Dr. Felipe Auni diz que no Brasil existe muita
dificuldade para cumprir as cotas de emprego das pessoas com
deficiência, determinadas pela Lei 8.213/1991, segundo a qual as
empresas com mais de 100 empregados devem reservar pelo menos
2% das vagas para pessoas com deficiência. Essa reserva de vagas

cresce até atingir 5%, para empresas com mais de mil empregados.
“Esperamos com a lei em vigor, contribuir positivamente para que as
vagas destinadas às pessoas com deficiência sejam preenchidas,
solucionando assim, esse déficit em nossa cidade”, explicou o
vereador Dr. Felipe Auni.

MARICÁ FESTEJA 208 ANOS DE EMANCIPAÇÃO
COM SHOW DE VANESSA DA MATA.
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CIRO FONTOURA QUER MAIOR
PARTICIPAÇÃO DE JOVENS E
MULHERES NA POLÍTICA
O pré-candidato a deputado
federal pelo PODEMOS,
recebeu o GBNEWS e a
Gazeta Fluminense para um
bate-papo e falou da
necessidade de Maricá ter
uma participação efetiva
em Brasília.
Ciro Fontoura encabeça a lista da renovação política em Maricá
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Funcionários da Águas do Rio estão batendo de porta
em porta em Maricá, Itaboraí, Saquarema e Tanguá para
fazer o recadastramento dos clientes. Página 03

CARTÃO AMARELO

Ainda nesta edição:

Gelcio Cunha

Finalmente a Serra da Tiririca no lado de
Niterói ganhou novo asfalto; cenas do grito
do Ipiranga do filme Raízes Memórias de
Um Povo serão gravadas em Maricá; Niterói
faz parceria com o aplicativo Táxi.Rio;
famílias carentes recebem a moeda social
Pedra Bonita em Itaboraí e, Eduardo Paes
não recebe o título de Cidadão Maricaense
no dia 26
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GBNEWS EM
SÃO GONÇALO
A Banca de Jornais e
Revistas da Juju continua
parceira do GBNEWS.
Basta comprar ou pedir
gratuitamente que recebe
um exemplar do mais
completo veículo da
região.
A Banca da Juju fica na Av.
Jornalista Roberto Marinho
com a antiga Av. Maricá.

Um dos importantes acessos de Niterói a Maricá, a
Estrada da Serrinha recebe obras de recuperação

A VOZ DO POVO !

Previdencia Social x
Assistência Social
“Previdencia Social é um seguro, uma seguradora
para pessoa ter direito aos benefícios concedidos por
ela como a aposentadoria é necessário que haja
pagamento através da carteira de trabalho (carteira
assinada) a pessoa estando como empregada em uma
empresa ou doméstica. Trabalhando de carteira
assinada ou a pessoa pode contribuir/recolher para a
previdência social através de carne pagando como
autônomo ou contribuinte individual
facultativo““Quando a pessoa contribui para o INSS
estando ela de carteira assinada empregada ou
pagando o carnê como autônomo ou contribuinte
individual essa pessoa se tornar segurado. Caso
ocorra algum sinistro, ela poderá acionar a Previdencia
Social e requerer junto ao INSS, dependendo da
situação auxílio doença, o seguro acidente, o auxílio
maternidade ou até mesmo auxílio reclusão““Uma outra
questão é que as contribuições realizadas por essa
pessoa para Previdencia Social serão computadas
para sua aposentadoria no futuro.““Importante informar,
que aposentadoria para os homens é necessário a
idade de 65 anos e o tempo de contribuição 35 anos
podendo esse tempo de contribuição ser reduzido para
o mínimo de 20 anos de contribuição. Para as
mulheres a idade para aposentadoria é a idade de 62
anos e o tempo de contribuição 30 anos e o tempo
mínimo de contribuição para as mulheres 15 anos de
contribuição““Outro ponto em questão importante a ser
falado é o LOAS (Lei Organica da Assistência Social)
ou conhecido também como BPC (Benefício da
Prestação Continuada) que é na verdade uma
Assistência Social, que é concedido a pessoas que
nunca pagaraom o INSS ou pagaram pouco tempo e
não tem o tempo necessário para aposentadoria ““Para
ter direito ao LOAS a pessoa precisa preencher os
requisitos da lei sendo eles:““- a pessoa tem que ter
acima de 65 anos de idade tanto homem como mulher
““- uma deficiência física ou mental ou ““- alguma
incapacitante que torna a pessoa totalmente
incapacitado para atividades da vida civil e até mesmo
para vida laborativa por um período acima de 2 (dois)
anos ““- é necessário refazer o cadastro no Cras no
Cadúnico ““- e também é considerado a renda familiar
que não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo
““dentre outros requisitos ali importante lembrar que o
LOAS ele é uma Assistência Social, por esse motivo a
qualquer momento, vindo a mudar a situação financeira
da família o beneficiário desta Assistência, pode ter o
seu LOAS, cortado. ““Importante informar também, que
o LOAS por ser uma Assistência Social, o cadastro no
CRAS deve ser atualizado a cada 2 (dois) anos.““
Dra Cristiane Guerra

Melhorias foram solicitadas há
um ano pelo deputado Felipe
Peixoto, em indicação na Alerj
que prevê também a
estadualização da via que liga a
Região Oceânica a Itaipuaçu
O Governo do Estado iniciou a
recuperação da Estrada
Gilberto Carvalho, a chamada
Estrada da Serrinha, que liga o
bairro de Itaipu, na Região
Oceânica de Niterói, a
Itaipuaçu, em Maricá, e é
utilizada diariamente por
milhares de pessoas que se
deslocam entre os dois
municípios. Executadas em
caráter emergencial pelo
Departamento de Estradas de
Rodagem (DER, da Secretaria
de Estado das Cidades), as
obras foram solicitadas há um
ano pelo então deputado Felipe
Peixoto (PSD), pouco antes de
deixar a Assembleia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj) para assumir a
Coordenadoria de Cidade
Inteligente da Prefeitura do
Rio.
- A recuperação do asfalto e a
adequação de sinalizações
verticais e horizontais são
fundamentais para evitar
acidentes na Serrinha, entre
outras questões de segurança. A
estrada corta o Parque Estadual
da Serra da Tiririca e é o único
acesso ao Alto Mourão, um dos
principais pontos turísticos de
Niterói. Além da importância
para o turismo, ela é

Depois de anos com buraqueira e crateras, finalmente o trecho de Niterói ganhou
asfalto novo (foto divulgação)

imprescindível ao tráfego de
veículos e até de pedestres que
teve um aumento considerável
nos últimos anos, provocando
uma série de desgastes na via,
em especial, no trecho
pertencente a Niterói - reforça
Felipe Peixoto, que solicitou
ainda a estadualização da
estrada.
Na indicação de número 5165,
de 4 de abril de 2021, Felipe
detalha a necessidade da
recuperação do asfalto com a
instalação de olhos de gato e
placas na Estrada Gilberto
Carvalho. Já o pedido de
estadualização seria com a
incorporação da Serrinha à RJ102, rodovia com cerca de 150

quilômetros e que liga os
municípios de Niterói, Maricá,
Saquarema, Araruama, Arraial
do Cabo, Cabo Frio e Armação
dos Búzios.
- Acompanho todo o processo e
com muita satisfação vi que
quase toda a Serrinha já está
com asfalto novo e parte da
sinalização vertical. Espero ver
também em breve a
estadualização dessa
importante via com a sua
incorporação à RJ-102, o que
certamente trará benefícios para
a manutenção de toda a via diz Felipe, que deixou a
Coordenadoria de Cidade
Inteligente para concorrer à
Câmara dos Deputados.

Ônibus tarifa zero tem linha ampliada
no dia do aniversário de Maricá
Com o novo trajeto,
a E13 passará a
atender moradores
do Parque Nanci
A partir do dia 26 de maio, data
em que a cidade comemora 208
anos de emancipação político
administrativa, o itinerário da
linha E13 (Itapeba) do ônibus
tarifa zero será ampliado,
passando a atender também os
moradores do Parque Nanci.
Com a alteração, as saídas
contarão com intervalos de 30
minutos, tanto da Rodoviária
de Maricá (Centro) quanto do
ponto final do ônibus, no
Parque Nanci. Além disso, os
coletivos só passarão pelo João
Português uma vez, no retorno,
sentido Centro da cidade.
“A ampliação do percurso foi
regulamentada pela Secretaria
de Transportes e será executada
pela EPT, para atender um
trecho importante que ainda
não era contemplado na região
do Parque Nanci, passando pela
orla revitalizada do bairro”,
explica Celso Haddad,
presidente da empresa Pública
de Transporte (EPT).
Os horários atualizados estarão
disponíveis no site da empresa
(www.eptmarica.rj.gov.br) e no

aplicativo “EPT Maricá” a
partir do dia 26/05.
Novo itinerário da linha E13
Ida: Rodoviária – Av. Roberto
Silveira – Rua Abreu Sodré –
Estrada Velha de Maricá – Rua
Albatroz – Rua Condor –
Estrada Velha de Maricá – Rua
Juiz Oswaldo Lima Rodrigues –
Rua Beija Flor – Rua Mandarim
– Rua das Águias – Praça do
Parque Nanci.
Volta: Av. dos Pombos – Rua
Condor – Rua Albatroz –
Estrada Velha de Maricá – Rua
Vereador Aloisio Rangel de

Freitas – Rua Antônio José da
Cruz – Rua F – Rua Vereador
Aloisio Rangel de Freitas –
Estrada Velha de Maricá – Rua
Abreu Sodré – Rua Joaquim
Eugênio dos Santos – Rua
Barão de Inoã – Rua Álvares
de Castro – Rua Almeida
Fagundes – Rua Nossa Senhora
do Amparo – Rua Lúcio Alves
da Silva – Rua Clímaco Pereira
– Rua Domício da Gama –Rua
Padre Arlindo Vieira – Rua
Clímaco Pereira – Rua Soares
de Souza – Rua Ari Spindola –
Av. Roberto Silveira –
Rodoviária.

(foto divulgação)

Show dos 208 anos
de Maricá será com
Vanessa da Mata
A Prefeitura de Maricá comemora os 208 anos de
emancipação político administrativa do município com show
especial de Vanessa da Mata no dia 26 de maio, que terá
abertura da cantora maricaense Bruna Mandz, a partir das
19h, em palco montado na orla da Lagoa de Araçatiba. A
programação completa de aniversário contará com mais de
30 atrações musicais em palcos montados em Itaipuaçu,
Ponta Negra e São José do Imbassaí, além de Araçatiba.
Após a ausência de dois anos recreação para crianças.
de festas em área pública em “Estamos retomando essa
razão da pandemia, os shows tradição de presentear nosso
povo e quem nos visita com
de aniversário de Maricá
retornam em 2022 e
começam no dia 25, no Dia
Municipal do Evangélico,
com a cantora Marine
Friesen em Araçatiba. Além
do palco de Araçatiba,
estruturas foram montadas
para espetáculos musicais em
Itaipuaçu, São José do
Imbassaí e Ponta Negra.
Neste retorno, será a
Marine
primeira vez em que não
Friesen será a
haverá shows na Praça
atração da
Orlando de Barros Pimentel,
noite do Dia
mas o espaço receberá
Municipal do
diversos serviços itinerantes
Evangélico
para a população, além de

Vanessa da Mata se
apresenta na noite do
dia 26

grandes shows musicais de
artistas consagrados
nacionalmente. É o momento
de retomada também dos
festejos pelo aniversário do
município e o tom será de
alegria por superar um
período tão doloroso quanto
foi o da pandemia. A hora é
de celebrar”, afirmou o
prefeito Fabiano Horta (PT).
A programação completa dos
festejos dos 208 anos de
emancipação de Maricá está
no site marica.rj.gov.br
Cidade que abraça
A campanha de aniversário
“Cidade que Abraça” foi
lançada na mídia e nos

principais canais de
divulgação da Prefeitura e
nos espaços públicos. A
iniciativa foi pensada na
capacidade de acolhimento
do município de abraçar as
causas sociais, o
desenvolvimento e a
sustentabilidade, para chegar
mais perto das pessoas. A
mensagem destaca o
exemplo de cidade para seus
moradores, porque Maricá é
a capital da inclusão social,
das políticas agroecológicas,
do acesso ao ensino
universitário, da moeda
social, do transporte público
gratuito.

Águas do Rio faz recadastramento de clientes
em Maricá, Itaboraí, Saquarema e Tanguá
Agentes batem de porta em porta para atualizar a base de dados de clientes da empresa
A Águas do Rio iniciou o
Programa de Recadastro de
Clientes no Centro das cidades
de Maricá, Itaboraí e Tanguá e
em Jaconé, no 3º de distrito de
Saquarema. Mais de 70
profissionais batem de porta em
porta para atualizar o nome do
titular do imóvel, CPF,
identidade, telefone, e-mail,
número do hidrômetro, entre
outras informações, para o
banco de dados da
concessionária, facilitando os
serviços e oferecendo agilidade
no atendimento aos clientes.
A coordenadora de Cadastro da
Águas do Rio, Sandra Sommer,
explica que os profissionais
estão capacitados para fazer
atendimentos e esclarecer
informações sobre os serviços
disponíveis pela concessionária,

como adesão à tarifa social.
“A iniciativa será realizada
durante os próximos nove
meses nos 27 municípios em
que atuamos. Além de atualizar
a nossa base dados, nossos
colaboradores vão esclarecer
dúvidas sobre os serviços de
água e esgoto. Determinados
atendimentos poderão ser
resolvidos na hora e outros
serão direcionados para as
equipes responsáveis. Será uma
oportunidade para estreitar
ainda mais o relacionamento
com a população”, explica
Sandra.
Segundo a coordenada da
Águas do Rio, com um
cadastro mais preciso, a
empresa poderá, por exemplo,
enviar SMS para alertar sobre
um reparo emergencial ou um

comunicado por e-mail, além de
ter dados importantes para o
planejamento de expansão de

redes de água e esgoto.
Os profissionais que fazem o
cadastramento estão

uniformizados e com crachá de
identificação. Além disso, a
empresa comunicará as áreas
que receberão as visitas. Os
clientes que desejarem, poderão
entrar em contrato com a
concessionária pelo 0800 195 0
195, por WhatsApp ou ligação,
para confirmar os dados do
recadastrador.
As visitas são realizadas das 8h
às 18h, nos dias de semana.
Nos casos em que os
moradores não puderem
atender neste horário, serão
realizadas marcações aos
sábados e domingos, mesmo
após o expediente.
Todos os dados coletados
estarão resguardados seguindo
as diretrizes da Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais
(LGPD).

Alex de Souza é o novo carnavalesco da
escola de samba Império Serrano
De volta ao Grupo Especial, o
Império Serrano iniciou a
montagem de sua equipe para
realizar um grande desfile em
2023. Substituindo Leandro
Vieira, Alex de Souza assume a
responsabilidade de
desenvolver o próximo carnaval
da escola. Ele, que assinou os
últimos quatro desfiles no
Salgueiro, vai estrear no
Reizinho de Madureira.
Alex iniciou a sua trajetória
como carnavalesco na União de
Jacarepaguá, em meados da
década de 90, mas ganhou
projeção ao levar a Acadêmicos
da Rocinha à elite, vencendo o
Grupo de Acesso em 2005. De
lá pra cá, são 16 desfiles
seguidos na elite, passando
também pela Mocidade
Independente de Padre Miguel,
Vila Isabel, União da Ilha do
Governador e, por último,
Salgueiro.
Presidente da escola, Sandro
Avelar fala sobre a contratação

SALA DE ESPERA

José Carlos Rocha
JOGO DE 8 ERROS

Artista chega com a missão de desenvolver o projeto de 2023 da escola

do profissional. Para ele, a
vinda de Alex segue com a
filosofia de renovação do
Império Serrano visando
grandes desfiles.
- O Alex de Souza já se
mostrou um grande
carnavalesco com lindos
espetáculos na Sapucaí. Temos
certeza que a vinda dele só faz
engrandecer o nosso projeto
para 2023. O Império Serrano

vai entrar buscando realizar
uma bela apresentação,
mostrando a sua força
novamente no Grupo Especial.
Teremos um projeto e um ano
promissor pela frente - destaca
Avelar.
Com o enredo “Mangangá”, o
Império Serrano foi o grande
campeão da Série Ouro e se
garantiu no Grupo Especial do
próximo ano.

Demétrius é o novo Mestre
de
Bateria
da
Sossego
Novo mestre chega
com a missão de
comandar a bateria
Swing da Batalha
O Acadêmicos do Sossego
anunciou o novo nome que
conduzirá a Bateria Swing da
Batalha. Mestre Demétrius
comandará os ritmistas da azul
e branco do Largo da Batalha,
Niterói, em busca dos 40
pontos no carnaval de 2023.
Essa é a primeira novidade que
a escola anuncia para o seu
próximo desfile.
Demétrius começou no
carnaval ainda criança. Em
2006 virou diretor na Porto da
Pedra, passando pela Cubango,
Unidos da Tijuca, Tuiuti,

Presidente Hugo Júnior e Mestre
Demétrius (foto divulgação)

Império de Casa Verde e
Inocentes. Como mestre,
assumiu a bateria da Tradição e
Cubango. Atualmente também é
diretor de Bateria da Portela.
- O presidente Hugo Júnior me
fez o convite e fiquei muito
feliz. Isso é resultado e

reconhecimento do meu
trabalho. Vamos para um novo
desafio e não vou medir
esforços para fazer um bom
trabalho . A expectativa com a
Swing da batalha é grande,
chego para somar e fazer um
bom trabalho para manter as
notas 10. Sossego mandou me
chamar eu vou! - revelou
Demétrius.
Para o carnaval de 2023 a
escola anunciou a renovação
do carnavalesco André
Rodrigues. Depois de um belo
trabalho, a escola seguirá em
busca do campeonato da Série
Ouro. No último desfile,
alcançou a 6ª posição, melhor
colocação da escola desde que
subiu para Marquês de
Sapucaí.

LABIRINTO

União de Maricá continua
na Série Prata em 2023
Apresentando o enredo “A
revolução pela alegria, uma
ópera popular”, a escola de
samba União de Maricá ficou
em terceiro lugar na apuração
dos desfiles da Série Prata do
sábado e permanecerá
desfilando na Estrada
Intendente Magalhães, no
Campinho, Zona Norte do Rio.
Nona a realizar seu desfile, a
agremiação de Maricá buscava
a oportunidade de desfilar na
Marquês de Sapucaí em 2023
pela Série Ouro, junto com as
escolas do grupo de acesso ao
grupo especial, mas o sonho foi
adiado. A vermelho, branco e

dourado de Maricá levou 800
componentes em seu desfile,
divididos em 17 alas, em três
setores, além de três carros
alegóricos em movimento. O
prefeito de Maricá, Fabiano
Horta (PT), desfilou na União
de Maricá, junto de centenas de

moradores. Mas a execução
não foi tão perfeita como
deveria, tendo a União de
Maricá cometido erros que
comprometeram o desfile e a
consequente pontuação.
A apuração consagrou a
Arranco e a União de
Jacarepaguá como campeãs da
Série Prata 2022, sendo a
primeira da sexta-feira e a
segunda do sábado dos desfiles
na Intendente Magalhães. A
apuração se divide entre os dois
dias e a campeã dos dois dias
irão desfilar na Marquês de
Sapucaí na Série Ouro.
(MaricaInfo)

CRUZADAS
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José Augusto Vicente é o novo presidente da
Associação dos Fiscais Fazendários de
Niterói.
Marcelo Delaroli e André Portugal

Casório
Para o casamento do ex-presidente Lula, apenas
três políticos fluminenses foram convidados: os
petistas, presidente da Alerj André Ceciliano e a
deputada federal Benedita da Silva. O précandidato ao governo do Estado, deputado
federal Marcelo Freixo (PSB), também foi
convidado.

Eleição
O prefeito de Miguel Pereira, André Portugal (PSC) é o novo
presidente da Associação Estadual de Prefeitos do Estado do Rio
de Janeiro. O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli (PL) ficou com a
vice-presidência da Metropolitana.

Fundo

Eduardo Paes em Maricá

O Fundo Soberano de Maricá com receitas dos
royalties do petróleo chega a R$1 bilhão neste
mês de maio. O Fundo é uma poupança para uso
nos programas sociais quando o petróleo acabar.
O primeiro depósito foi feito em 2018, de R$30
milhões.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), não poderá estar em Maricá para
receber o título de “Cidadão Maricaense” no dia 26, quando a cidade
completa 208 de emancipação. Nesse dia, estará participando do
casamento do irmão em Troncoso, Bahia, mas promete brevemente
receber o título em Maricá, das mãos do autor da homenagem, vereador Dr.
Felipe Auni (PSD).

Rádio Tupi tirou do ar o
programa “Fala Garotinho”
O ex-governador
Anthony Garotinho
ocupou a rede social
para denunciar que
começou a perseguição
contra ele, menos de
24 horas após anunciar
que é pré-candidato a
governador pelo União
Brasil.
“O governador Cláudio
Castro (PL) está com
medo e pressionou a
direção da Rádio Tupi
para tirar o meu
programa do ar. Recebi
o comunicado através
do WhatsApp e o “Fala
Garotinho” saiu do ar
no sábado (21)”, disse
o ex-governador.
Ex-governadores Rosinha e Garotinho; presidente regional do União Brasil, Waguinho; e a
Segundo Garotinho,
deputada federal Clarissa Garotinho
Cláudio Castro agiu
intenção de votos.
igual a Sergio Cabral
meu programas até o dia 30 de
Na live da noite do dia 18,
(condenado a mais de 400 anos junho. Fui tirado do ar
quando anunciou a sua intenção
por corrupção) por estar com
covardemente. Deus é
de retornar ao governo do
medo da sua futura
grande!”, afirmou o exEstado, Garotinho deixou claro
candidatura.
governador que terá seu nome
que não há nenhuma hipótese
“Lembro que a minha profissão confirmado pelo União Brasil
de tentar uma cadeira da Alerj,
é de radialista, e pela lei
dependendo da sua pontuação
Câmara Federal ou Senado.
eleitoral poderia transmitir o
nas próximas pesquisas de

PAPODIBOLA
NILAND
CARNEIRO

Chute forte é raridade hoje
no futebol brasileiro
Daniel Ramalho/Vasco

Até o adversário ficou arrepiado com a bomba de Figueiredo

A fabricação da polêmica em torno das declarações do
goleiro do Bahia, Danilo Fernandes, após tomar um gol do
meio da rua, do jovem atacante vascaíno Figueiredo, ainda
rende, parecendo não haver nada mais importante em
nosso futebol. No meu entender, ao admitir que o erro fora
seu, ele tentou mesmo foi desmerecer o feito do garoto,
autor do que se tornou difícil de ver nos dias de hoje, gol
de chute forte, de longe.

Frango
Tão raro que venderam a velocidade da bola, como se 106
km/h fosse algo do outro mundo, alguma assombração.
Dou razão ao goleirinho, porque dava para ele defender,
mas sem desvalorizar a ousadia do menino. Afinal, como
ficou constatada, com os recursos da moderna tecnologia,
a velocidade da bola não chegou nem a 110 km/h, e o
adversário aceitou, por ter saído atrasado. E ainda perdeu
outras chances: a de agasalhar a falha e ficar calado.

Ausência
Atualmente, pelo menos no futebol tupiniquim, a gente
conta nos dedos de uma das mãos jogadores que possuem
a capacidade de mandar aquelas indefensáveis pedradas.
Aquelas que não dão tempo de o goleiro simular que foram
na bola ou que, fazendo apenas gesto, tentam enganar
quem está vendo e não é do ramo. Só para refrescar a
cuca do torcedor, cito o atacante Hulk, do Atlético Mineiro,
este sim, dono de uma marreta de 13kg na perna esquerda.

Exceção
Há registro de que, em 1994, quando de suas andanças
pelo Leste Europeu, jogando pelo pelo Zenit, na Rússia,
mandou um “tijolaço” lá do meio da rua, com a bola
chegando aos 176km/h. Não é necessário dizer se o cara
que fica debaixo dos paus viu ou pegou. Na história
recente do futebol brasileiro, outro memorável “pancadista”
foi o ex-lateral da Seleção, Roberto Carlos, que em 1997,
contra a França, assombrou com seu petardo.

Torpedo
A distância do gol era de mais ou menos 35 metros, com
barreira. Até o técnico Zagallo, no banco, achou que era
muito longe e colocou em dúvida a capacidade do craque
fazer bonito. Pois bem: o jogador preparou o míssil, tomou
distância e mandou ver. A bola saiu toda torta, a cerca de
130 km/h, fez uma curva ao lado da barreira, enquanto o
goleiro Barthez nem se mexia.

“Estupidez”
Inclui-se na lista tema da coluna o “estupido” Rivelino,
também conhecido como “Patada Atômica”. No dia 3 de
junho de 1970, estreia da Seleção no México, a
Checoslováquia abriu o placar, ainda no primeiro tempo.
Logo depois, falta em Pelé, bem fora da área. O goleiraço
Ivo Viktor, um dos melhores do mundo, arma a barreira,
Rivelino toma distância e manda a mamona, dando início a
virada para o tri.

Canhão
Há outros memoráveis nomes que possuíam este dom.
Nelinho do Cruzeiro, que jogou a bola do Mineirão para
fora do estádio com um chute; o paraense Quarentinha, do
Botafogo (1958 a 1966), que quando ia bater falta, ninguém
gostava de ficar na barreira; Pepe, do Santos, conhecido
como “O Canhão da Vila”que, certa vez, acertou um
gandula atrás do gol no Maracanã, quase jogando o
moleque no fosso. Certamente, há outros. Porém, os
lembrados foram para mostrar que a espécie está em
extinção.

“Raízes Memórias de Um Povo”:
Maricá será cenário do “grito do
Ipiranga”, que completa 200 anos
Produtores do documentário
visitam Maricá para escolha
das locações. Longa pretende
reviver momentos
importantes da história do
Brasil e mostrar que, antes
dos portugueses, o país era
mais do que florestas
A equipe de produção do
longa-metragem “Raízes
Memórias de Um Povo”
estará em Maricá para avaliar
possíveis locações no
município que possam servir
de cenário para cenas do
documentário ficcional
baseado na história colonial
brasileira. Um dos momentos
marcantes do filme a ser
rodado na cidade é o famoso
“grito do Ipiranga”,
pronunciado por Dom Pedro
I e que completa 200 anos no
dia 7 de setembro.
O projeto foi aprovado pela
Agência Nacional do Cinema
(Ancine), porém outras
importantes parcerias estão
sendo viabilizadas já para o
início da produção e
finalização do longa, com
previsão de 90 minutos de
duração. A estreia está
prevista para o final do ano
nos cinemas e canais de

Independência ou Morte, de Pedro Américo (Foto: Acervo Museu do Ipiranga)

streaming, além de festivais
nacionais e internacionais.
Segundo a produtora SICOM
FILMES, a cena do grito de
independência está baseada
no quadro de Pedro Américo,
muito discutido pelos
historiadores. Outras cenas
importantes de Dom Pedro I
foram as visitas à Câmara de
Vereadores (atual Casa de
Cultura) e à igreja matriz de
Nossa Senhora do Amparo,
em agradecimento à
independência do Brasil.
Além de Maricá, vários
outros acontecimentos
marcantes da história
também devem ser filmados
em Búzios, Niterói e Rio de

Janeiro, que incluem cenas
aéreas e de guerra
envolvendo Arariboia,
Estácio de Sá e os franceses.
Idealizado por Paulo Celestino
e dirigido pelo cineasta Carlos
Guimarães, o filme conta com
depoimentos de
personalidades e especialistas
em diferentes áreas. Fazem
parte da equipe para escolha
das locações o produtor
Paulo Celestino, a diretora de
platô Marcella Boaventura, a
arquiteta e pesquisadora de
patrimônio cultural Renata
Gama, o produtor de locação
Paulo Ballard e a diretora
Executiva Zélia Balbina,
entre outros.

Niterói faz parceria com o
aplicativo Táxi.Rio
Ferramenta começou a ser utilizada na 2ª feira (23) e poderá beneficiar,
além dos clientes, 2.500 motoristas profissionais
A Prefeitura de Niterói assinou
um termo de cooperação com a
Prefeitura do Rio de Janeiro
para implementação do
aplicativo Taxi.Rio Cidades.
Desenvolvido pela Empresa
Municipal de Informática do
Rio (IplanRio) o aplicativo, que
já pode ser baixado no celular
dos usuários, permite que o
passageiro solicite um táxi com
até 40% de desconto na
corrida. O Taxi.Rio Cidades
conta com 1,2 milhão de
passageiros cadastrados e
realiza uma média de 1 milhão
de corridas por mês apenas na
capital.
Sem qualquer cobrança de taxa
de serviço para os taxistas, a
ferramenta foi criada para
alavancar a categoria frente à

Implantado em Niterói o aplicativo Táxi.Rio (foto Douglas Macedo)

concorrência de aplicativos de
transporte. A ferramenta está
disponível para os 2.500
taxistas de Niterói, mas eles

precisarão fazer,
presencialmente, a validação do
cadastro na Subsecretaria
Municipal de Transportes.

Famílias carentes de Itaboraí começam a
receber a Moeda Social Pedra Bonita
Dentro da programação do
aniversário de emancipação
político administrativa de
Itaboraí, o prefeito Marcelo
Delaroli (PL) deu início a
entrega dos primeiros 5 mil
cartões da Moeda Social Pedra
Bonita, para famílias em
situação de vulnerabilidade do
município. O evento, realizado
no CIEP 130 – Doutor Elias de
Miranda Saraiva, em Rio
Várzea.
Os cartões foram entregues às
famílias com crédito de 150
Pedras Bonitas (que
correspondem a R$150,00),
que poderão ser utilizados nos
comércios do município. O
programa é baseado na
transferência de renda para
famílias em situação de extrema
pobreza e sem renda familiar
(inclusive de outros programas
sociais), para provimento de

Prefeito Marcelo Delaroli cumpre promessa da campanha eleitoral

sua subsistência e a criação de
uma rede sustentável de
economia solidária (comércio
de todos os distritos).

Itaboraí comemorou os 189
anos de emancipação político
administrativa no dia 22 de
maio.

Pré-candidato a deputado federal, Ciro Fontoura quer
maior participação dos jovens e mulheres na política
(fotos GBNEWS/Gazeta Fluminense)

O empresário de Maricá,
Ciro Fontoura, 38 anos,
formado em administração e
contabilidade, pré-candidato
à deputado federal pelo
PODEMOS, recebeu a
reportagem dos jornais
GBNEWS Impresso e Gazeta
Fluminense, para um batepapo e falar sobre a falta que
faz um representante da
cidade na Câmara Federal em
Brasília, a participação das
mulheres e jovens na política
e o aniversário de
emancipação de vários
municípios fluminenses
nesse mês de maio.
“Venho de um berço político.
Minha tia avó Zilca Lopes da
Fontoura foi a primeira
vereadora mulher da cidade,
minha mãe Maria Josefina
Ribeiro da Fontoura foi
secretária municipal de
Educação durante anos, meu
avô Levi Ribeiro foi vereador
e vice-presidente da Câmara
de Maricá. Quer dizer,
minhas raízes estão
fundamentadas na política de
Maricá”, disse.
Maricá precisa ter
representatividade em
Brasília. Precisa eleger um

CARTÃO AMARELO
Gelcio Cunha
Artista plástico Édson Mardine

Um exemplo de superação
com muito amor
Ciro Fontoura quer Maricá com representação junto ao governo federal

deputado independente de
partido, explicou Ciro
Fontoura preocupado com o
futuro dos jovens.

uma participação maior das
mulheres nos três poderes:
legislativo, executivo e
judiciário.

“A nossa juventude está sem
parâmetro, sem ídolo, sem
rumo. É preciso pautar a
valorização da família,
desenvolvimento humano na
sociedade, projetos
educacionais, especialização
e que o jovem escolha o que
quer ser com o caminho do
estudo para vencer e ter um
lugar ao sol”, acrescentou
Ciro que também defende

Em 2012, Ciro Fontoura
disputou pela primeira vez
uma cadeira na Câmara de
Vereadores de Maricá. Ficou
como suplente. Na última
eleição municipal em 2020,
um grupo de amigos insistiu
para que disputasse o cargo
de Prefeito. Com apenas um
mês de campanha obteve o 2º
lugar, chegando na frente de
políticos experientes.
Emancipação
Ciro Fontoura fez questão de
homenagear os municípios
fluminenses que
aniversariam em maio,
desejando um futuro
promissor, com
desenvolvimento, melhor
qualidade de vida e
educação.

Ciro Fontoura é a cara da renovação da política maricaense

Édson Mardine vai expor sua arte no Centro do Rio
O título dessa coluna “Cartão Amarelo” não é só para advertir ou
chamar a atenção, serve também para evitar que as pessoas
desistam de viver por não aceitar perdas de pessoas queridas ou
outras tristezas que a vida nos apresenta.
Ao perder a esposa que tanto amava - vítima da COVID 19 há
quase um ano, o empresário bem sucedido e com uma cultura
invejável, Édson Mardine, decidiu voltar a pintar e se tornar um
artista plástico de renome como tantos outros de quem é fã.

Aniversariam neste mês:
Maricá, Rio Bonito, Duas
Barras, Saquarema, Silva
Jardim, Itaperuna, Arraial do
Cabo, Cachoeiras de
Macacu, Nova Friburgo,
Miracema, São Pedro da
Aldeia, Rio Claro e Itaboraí

A entrevista completa com Ciro Fontoura pode ser vista em vídeo nos sites gbnews.com.br
e no gazeta24horas.com.br

Tanguá ganha nova base integrada
das forças de Segurança
Programa Estadual de
Integração na Segurança
(PROEIS), já em atividade na
cidade há cerca de duas
semanas, recebe uma base onde
ficarão os Policiais Militares e
agentes da Guarda Civil
Municipal
A prefeitura de Tanguá
apresentou no antigo quiosque
ao lado do Observatório de
Talentos, no Centro do
município, a base que passa a
abrigar o programa de
integração das forças de
segurança do Estado e do
Município, multiplicando o
número de policiais militares
que atuam Tanguá.
O espaço, totalmente
reformado, foi escolhido
estrategicamente para criar uma
velocidade de ação em casos de
alertas de roubos, furtos e
outras ocorrências que
demandem uma resposta rápida
das forças de segurança,
reforçando o cinturão que
inclui, ainda, o totem de
vigilância, as dezenas de
câmeras espalhadas pela cidade
e as novas viaturas, sendo 2
automóveis e 2 motocicletas.
Durante o evento, o secretário
municipal de Segurança, Ordem
Pública e Defesa Civil, Major

Leonardo Nogueira disse que o
resgate daquele espaço era de
fundamental importância para
que as famílias pudessem
retornar a frequentar o local,
onde além de um parquinho
com brinquedos infantis, está
localizado também o
Observatório de Talentos.
Para o prefeito Rodrigo
Medeiros, a parceria com o
governo do Estado tem
retornado bons frutos para o
município.
“O PROEIS era um objetivo
nosso, para a construção de um
policiamento comunitário, uma
polícia de aproximação que
pudesse trazer e resgatar a
sensação de segurança,
sobretudo nessa região central,

através de um
mapeamento realizado
pelo Major Nogueira,
nosso secretário de
Segurança e de todos
os demais
componentes da área
de segurança, que
atuam na nossa
cidade”, disse Rodrigo
Medeiros.
Estiveram presentes à
cerimônia diversas
autoridades do Estado
e do município, tais
como o deputado estadual
Ronaldo Anchieta; o
comandante do 35º BPMERJ (Itaboraí), tenente-coronel
Gilbert dos Santos; a delegada
titular recém empossada na 70ª
Delegacia Policial (Tanguá),
Dra. Juliana Monte; o
Comandante da 2ª Companhia
de Polícia Militar (Tanguá)
capitão Renato Rodrigues Mota
e - representando o comandante
do CPROEIS, coronel Marco
Antônio Andrade Santos esteve o coordenador de área
do PROEIS, tenente-coronel
Sidney Pazini; a presidente da
Câmara Municipal de Tanguá;
vereadora Aline de Sá Pereira,
entre outros vereadores e
secretários municipais.

Em 11 meses pintou quase duzentos quadros e agora inaugura
nos próximos dias a sua galeria num ponto nobre no centro do
Rio, a rua da Assembleia 10, onde funcionam faculdades da
famosa Universidade Cândido Mendes. Ali Édson Mardine vai
expor o seu trabalho e, sem abandonar suas atividades industriais,
provar que é possível, aos 80 anos, aceitar os desígnios de Deus e
encantar também aqueles que apreciam as artes plásticas.
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