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Amigo leitor,

Resolvemos homenage-
ar, na primeira revista do 
ano, um grupo de pessoas 
que lutou para conseguir 
um espaço no mundo cul-
tural de Maricá. Em nos-
sa matéria de capa vocês 
conhecerão a Associação 
de Artesãos de Maricá, 
que em março deste ano 
completa seis anos. Todo 
o trabalho valeu o Troféu 
Maysa, maior prêmio de 
cultura local. Ainda neste 
tema, mostramos como foi 
o Festival de Voz e Violão 
que agitou as noites de 
Maricá. Trazemos também 
um balanço das ativida-
des da empresa no ano 
passado e dicas impor-
tantes para aproveitar o 
carnaval com saúde.

Divirta-se! 

“A Lei Seca foi 
maravilhosa”
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J oão Batista da Silva é funcionário 
da empresa há 22 anos. Entrou como 

cobrador, passou pela fi scalização e hoje, aos 
45 anos, atua como despachante no terminal do 
Castelo. Profi ssional aplicado, leva uma vida co-
mum: é casado, tem um fi lho e mora em Maricá. O que poucos sabem é 
que este homem, que tem uma relação antiga com a música, já prestou 
outro serviço para a Viação Nossa Senhora do Amparo: o de presidente 
do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Graça, antiga escola 
composta por colaboradores da empresa.    

• Há quantos anos você pula carnaval?
Há muitos...Mais de vinte anos. 

• Por que a escola Unidos da Graça acabou?
Carnaval é assunto sério. Demanda dedicação. Não tínhamos muito tempo 

livre para a escola. Além disso, o custo começou a fi car inviável.  

• Você participa de algum outro projeto cultural da empresa ?
Sim. Pedi permissão para participar da Orquestra Infantil da empresa para 

aprender a ler partituras e fui atendido. Depois disso, a diretoria afi rmou que vai 
abrir vagas, agora em 2010, para os funcionários adultos neste projeto. Gostei tanto 
que incentivei meu fi lho a frequentar também. 

• Como é o carnaval em Maricá?
Durante muitos anos da minha vida frequentei o carnaval nesta cidade. Já par-

ticipei da harmonia e da bateria de algumas escolas de Maricá; como a Mocidade 
Imperial, a Unido do Saco das Flores e a Esferinha de Samba. Hoje, os desfi les 
acabaram e só existem os blocos de rua. Já não é mais a mesma coisa.  

• O que você acha da Lei Seca?
Foi uma coisa maravilhosa. Benefi cia a todos: motoristas, pedestres, ciclistas...Por 

causa da Lei Seca escuto muitos clientes dizerem que estão pretendendo ir para a folia 
de ônibus. Isto é realmente muito bom.

• Como este amor pela música, e pelo carnaval, infl uenciam a sua vida?
Todo mundo precisa de uma forma de distração para relaxar. A minha é a percus-

são. Faço o que posso para estar em contato com a música. Hoje sou regente da banda 
da escola Joana Benedita Rangel. Isso me faz feliz !

Amigo Motorista
Coluna
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Associação completa seis anos
e ganha maior prêmio cultural da região

Capa
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Serviço: 
Associação de Artesãos de Maricá 
Casa de Cultura
Rua Álvaro de Castro, 103 – Centro
www.artesaosdemarica.com.br

A Associação de Artesãos de Maricá, criada pela prefei-
tura da cidade em 1994, completará, em março, seis 

anos de atividades. O maior presente que poderia receber che-
gou com antecipação, em dezembro último, e trouxe muito 
orgulho aos associados. O grupo ganhou o Prêmio Maricá das 
Artes – Troféu Maysa na categoria artes plásticas. “Desde o 
início o nosso objetivo era organizar os artistas locais para 
garantir a valorização da profi ssão. O troféu conquistado é a 
prova de que estamos no caminho certo”, conta satisfeito o 
Vice-Presidente da Associação, Paulo Figueiredo.

Figueiredo lembra que antes de sua criação os artistas 
maricaenses expunham seus trabalhos em uma feirinha que 
ainda funciona em uma praça pública da cidade. “Nossa pro-
fi ssão vivia na informalidade”, diz. Depois da iniciativa do ex-
secretário de cultura Walter Guedes, e seis meses de organi-
zação e montagem, um grupo de 12 artistas locais inaugurou 
o projeto. 

Atualmente, com quase o dobro de componen-
tes, a Associação de Artesãos de Maricá funciona 
como uma sociedade civil. Por uma mensalidade de 
R$ 15 reais os artistas adquirem o direito de expor 
para venda seus produtos em loja própria da Enti-
dade, divulgar seus trabalhos no site, participar de 
eventos e dispor de espaço para ministrar aulas de ar-
tesanato. Entre os trabalhos produzidos estão esculturas 
em madeira, artesanato em conchas, bordados, pintura 
em tecido, matelacê, pintura em móveis e arte com fi bras. 
Com preços variados, entre R$ 2 e R$ 60 reais, as peças 
são acessíveis a todo tipo de público. 
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Música e solidariedade
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Quem anda com a gente
Coluna

“Adoro vir para cá 
curtir a praia”

A carioca Michele de Araújo Barcellos, 
29 anos, mora na Vila da Penha, no Rio de 

Janeiro, mas é frequentadora de Maricá. Proprietá-
ria de uma casa em Itaipuaçú, onde passa os fi nais 
de semana com a família há aproximadamente cin-
co anos, a operadora de telemarketing aproveita o 
que a cidade e o município têm de melhor. “Adoro 
vir para cá para curtir a praia. Sempre vou em Itai-
puaçú, mas quando quero variar vou em Maricá. Gosto também 
de passear pela região do Espraiado”, diz. Michele conta que para 
se deslocar utiliza os ônibus da empresa, na linha Castelo-Recanto, 
tanto para o lazer quanto para resolver demandas no centro da ci-
dade. “Vou muito à Maricá para ir ao banco e fazer compras. Gosto 
do serviço prestado principalmente porque os carros em que viajo 
possuem ar-condicionado; item essencial nesta época do ano”, re-
lata. A veranista não vê diferença no volume de trânsito durante as 
férias, mas se queixa das condições da estrada de Itaipuaçú, que fi ca 
muito prejudicada com as fortes pancadas de chuva da estação. Fo
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Descubra os 7 ERROS
Passa-tempos

Vamos Pintar
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Ingredientes:
1 lata de milho (sem a água)
1 caixa de leite de vaca
1 lata de leite condensado
1 lata de creme de leite sem 
soro
raspas de 1/2 limão

Modo de Preparo:
Bata tudo no liquidifi cador 
por 12 minutos. Coe a mis-
tura, para evitar os fi apos, 
coloque em um recipiente 
e leve ao congelador por 8 
horas. Está pronto! Quem 
quiser incrementar pode ser-
vir com calda de chocolate 
quente. 

Carnaval é tempo de folia! Para aproveitar ao máximo a fes-
ta são necessários alguns cuidados com a saúde. Aqui vão 
dicas simples que podem garantir um passeio sem contra-
tempos para toda a família.. 

 

Sorvete de 
Milho Verde

Cuide-se neste carnaval
DICASReceita
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Nesta edição trouxemos uma 
receita fácil, barata, refres-
cante e extremamente nu-
tritiva. Uma boa pedida para 
divertir e deliciar a criançada 
neste verão.

1 - Coma alimentos leves, como frutas, verduras, le-
gumes, saladas e carnes brancas antes de ir a algum 
baile. Elas evitam mal-estar quando estiver pulando no 
salão ou na avenida;

2 - O prato deve ser colorido, o que signifi ca maior va-
riedade de vitaminas e sais minerais. Quanto mais nu-
trientes você comer, mais energia terá para aproveitar 
a festa; 

3 - Não espere a sede chegar. Beba líquido periodica-
mente. O recomendado são dois litros de água por dia;mente. O recomendado são dois litros de água por dia;

4 - Carnaval é sinônimo de verão. É importante passar 
protetor solar 20 minutos antes de se expor e reaplicá-lo
a cada duas horas. 

5 - Evite bailes ao ar livre entre 10h e 16h, principal-
mente se estiver com crianças. Estes são os horários de
sol mais intenso, quando há maior radiação ultraviole-
ta. Fique na sombra e abuse dos chapéus. 
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2009: um ano de bons resultados

O ano passado foi um período de muito trabalho e realiza-
ções para a equipe da Viação Nossa Senhora do Amparo. 

A empresa teve um crescimento de 10,4% em número de passa-
geiros transportados e de 6,6% em quilômetros rodados em re-
lação a 2008. “Esses resultados são importantes para nós, mas 
o que importa é o benefício que eles trazem para nossos clien-
tes”, afi rma Marcelo Alves, Gerente Operacional da empresa.
 Os bons números são resultados de estratégias e in-
vestimentos realizados dentro e fora da empresa. O comprome-
timento e a pró-atividade em ações implantadas na ocasião da 
regularização do transporte alternativo intermunicipal no fi nal 
do ano, como o aumento de viagens e da oferta de lugares, fo-
ram determinantes. “Nos colocamos à disposição das autori-
dades para atender com efi cácia à nova demanda”, conta Alves. 
 Durante 2009 a empresa renovou a pintura de 53 car-
ros, adquiriu 45 veículos e investiu na implementação de novas 
tecnologias como câmeras de segurança e o sistema de mo-
nitoramento global via satélite, GPS, presentes hoje em toda a 
frota. As câmeras proporcionam mais tranquilidade aos clien-
tes. Já o GPS disponibiliza informações importantes que permi-

tem, dentre outras coisas, o controle da pontualidade dos ônibus e a redução do consumo de combustível. 
 No campo social, a Viação participou e realizou dois eventos educativos, respectivamente: a Expo 
Maricá e o Amparo vai à sua escola, voltado para crianças da rede pública de ensino. Já no âmbito ambiental, 
destacou-se pelos programas de reciclagem de materiais utilizados nas garagens e na reutilização da água 
da lavagem dos carros, que gerou uma economia de milhares de litros de água ao meio ambiente. E não para 
por aí. Com tantos investimentos e com a implementação do bilhete único, previsto para fevereiro deste ano, 
a meta esperada para 2010 é ampliar o atendimento aos clientes, com um crescimento de 5% do número de 
passageiros, oferecendo um serviço cada vez melhor.

BALANÇO 2009
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