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Resumo 

Este trabalho investiga a narrativa em torno da moeda social mumbuca, criada em 2013 pelo 

governo da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Entre 2013 e 2020, mais de 160 notícias foram 

publicadas no site da Prefeitura e compõem o corpus linguístico deste trabalho. A metodologia 

compreendeu um cruzamento de palavras-chave ao longo do tempo, uma exploração de campos 

semânticos a partir da técnica de top modelling e uma análise dos elementos de retórica 

utilizados em dois momentos identificados como chave para esta política pública.  Os 

resultados mostram que a ideia-chave de moeda social perdeu força ao longo do tempo e foi 

substituída pela de renda básica de cidadania, e a argumentação etho-pathetic, que marca o 

momento da primeira implementação desta política pública, foi substituída por uma retórica 

etho-logical no segundo momento, no qual o discurso passa a apresentar a própria cidade com 

um poder de autoridade, um ethos. 

 

Palavras-chave: política pública, discurso, comunicação, retórica, mumbuca, moeda social, 

renda básica de cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This work investigates the narrative around the mumbuca social currency, created in 2013 by 

the government of the city of Maricá, in Rio de Janeiro. Between 2013 and 2020, more than 

160 news were published on the City Hall website and make up the linguistic corpus of this 

study. The methodology comprised a crossing of keywords over time, an exploration of 

semantic fields from the top modeling technique and an analysis of the rhetorical elements used 

in two moments identified as key to this policy. The results show that the key idea of social 

currency lost strength over time and was replaced by the basic income of citizenship, and the 

etho-pathetic argument, which marks the moment of the first implementation of this policy, 

was replaced by an etho-logical rhetoric in the second moment, in which the discourse starts 

to present the city itself with a power of authority, an ethos. 

 

Keywords: public policy, discourse, communication, rhetoric, mumbuca, social currency, 

basic citizenship income 
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“A gente identificou um grande problema aqui. O Banco Mumbuca é 

conhecido, ele está sendo conhecido mundialmente, a gente saiu no New York 

Times, no artigo do [Eduardo] Suplicy. E aí, todo mundo de fora de Maricá, 

conhece o Banco Mumbuca, o potencial da renda básica de cidadania, e tal. 

Os munícipes, não. Então, a gente tem esse grande problema de comunicação 

porque a gente consegue falar com a grande massa que está fora do 

município, mas não está conseguindo apresentar tudo que a gente tem para 

dentro do município. Como nós somos uma moeda social local, a gente não 

está em nível de Estado, nem nacional, a gente precisa que as pessoas do 

município conheçam e tenham essa consciência de que o Mumbuca é e o que 

o Mumbuca pode ser.”  

   

Manuela Mello, presidente do Banco Mumbuca 

 Entrevista concedida em julho/20211 

 

1-Introdução 

A moeda social mumbuca foi adotada como política pública em Maricá, cidade de 164 mil 

habitantes localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em 2013. Sua criação foi 

retratada pelo site da Prefeitura Municipal, em notícia publicada em 19 de abril daquele ano, 

sendo esse o primeiro texto identificado no respectivo canal de comunicação que tratou dessa 

política pública (primeiras 220 palavras, parágrafos mantidos como na formatação original)2: 

        

Prefeitura de Maricá anuncia criação de “moeda social” 

“Numa audiência pública realizada na tarde desta quinta-feira (18/04), a 

Prefeitura de Maricá anunciou a criação da “Moeda Social Mumbuca”. Um 

projeto de lei prevê a instituição da moeda local como opção ao Real em todo o 

município, a organização de um banco comunitário popular, a disponibilização de 

 
1 Entrevista concedida de forma presencial, em Maricá, Rio de Janeiro, no dia 13 de julho de 2021, como parte 

dos trabalhos finais do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas 

(MPGPP-FGV). A entrevista foi gravada e feita em parceria por esta autora e o pesquisador Danilo Pitarello, que 

divide com a autora o trabalho final do MPGPP, “Moeda social e desenvolvimento local em Maricá (RJ)”, que 

tem a mumbuca e o desenvolvimento da economia de Maricá como tema (ainda não publicado). 
2 PREFEITURA DE MARICÁ ANUNCIA CIRAÇÃO DE “MOEDA SOCIAL”. Prefeitura de Maricá. Disponível em: 

https://www.marica.rj.gov.br/2013/04/19/prefeitura-de-marica-anuncia-criacao-de-moeda-social/. Acesso em: 

01/10/2021. 

https://www.marica.rj.gov.br/2013/04/19/prefeitura-de-marica-anuncia-criacao-de-moeda-social/
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linhas de crédito para estímulo ao microempreendedorismo e a concessão de 

benefícios mensais da prefeitura a famílias que estejam em situação de risco 

social.  

Com o projeto – um desejo antigo do prefeito Washington Quaquá baseado em 

modelos de sucesso implementados em outras cidades do país – a previsão é que 

a economia da cidade seja beneficiada com um volume da ordem de R$ 7 milhões 

em menos de dois anos, beneficiando especialmente o comércio.  

Durante a audiência pública, realizada no Ginásio do Colégio Cenecista, no 

Centro de Maricá, o secretário municipal de Direitos Humanos, Miguel Moraes, 

que coordenou o grupo de criação do projeto, explicou os detalhes da moeda 

social. Esclareceu, por exemplo, que cada “mumbuca” valerá um Real (R$1,00) e 

que a nova moeda não será obrigatória, mas uma opção para incrementar o 

comércio da cidade. E ressaltou que a sociedade civil, por meio de um conselho, 

terá participação ativa no projeto. – “É importante destacarmos a transparência 

de todo o processo. Nessa etapa de apresentação do projeto, as audiências 

públicas são fundamentais.” 

 

O projeto já previa uma das principais regras do programa: o benefício pago às famílias, em 

mumbucas, só poderia ser gasto na cidade para incentivar o comércio local. Em 2013 a cidade 

apenas começava a receber royalties e participações especiais oriundos da exploração do 

petróleo e gás. A cidade não tem nenhuma base de produção em seu território, mas é a principal 

beneficiária da Bacia de Santos pela posição confrontante de seus 40 quilômetros de costa em 

relação aos campos de exploração, o que a torna o município que mais recebe renda do petróleo 

no país atualmente (repasses totais de R$ 2,2 bilhões no orçamento municipal de 20203). 

 Em 2014, após ser concluída a primeira etapa de implementação da política pública, 14 mil 

famílias passaram a receber o benefício, fixado em 85 mumbucas (equivalente a R$ 85). O 

programa passou por vários cadastramentos, recadastramentos e mudanças nos critérios de 

elegibilidade nos primeiros seis anos. O total de beneficiários permaneceu constante até 2019, 

 
3 Dados pesquisados no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi-

Tesouro (Siconfi)-Ministério da Fazenda, setembro de 2021; incluem repasses de ICMS oriundos da exploração 

de petróleo 
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quando o valor por família era de 130 mumbucas. Em 28 de maio daquele ano, o site da 

Prefeitura informou (primeiras 229 palavras, mantidos os parágrafos da formatação original)4:   

 

Prefeitura amplia programa Renda Básica e Cidadania 

“A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária, anunciou 

neste sábado (25/05), em cerimônia realizada no Cineteatro Henfil, no Centro, a 

ampliação do seu programa “Renda Básica e Cidadania”. A ação oferece apoio 

econômico às famílias de Maricá com renda de até três salários mínimos. De 

acordo com o secretário Diego Zeidan, com a ampliação cada membro da família 

beneficiada passará a receber uma ajuda de 130 Mumbucas (R$ 130).  

“Hoje Maricá é o único município do Brasil que segue a lei de autoria do senador 

Suplicy, que implantou um programa de renda básica na prática”, afirmou Diego 

Zeidan. “Como todos sabem Maricá possui a Moeda Mumbuca, que utiliza o 

cartão Mumbuca como ferramenta de pagamento e que atualmente atende a 14 mil 

famílias do município”, destacou. 

“Atualmente temos duas modalidades de programa, o “Renda Básica e 

Cidadania” e o “Renda Mínima Mumbuca”, com essa ampliação passaremos ter 

somente a modalidade “Renda Básica e Cidadania que irá absorver a outra 

modalidade”, detalhou Diego. 

“Maricá com suas políticas sociais e seus programas de Renda Básica tem todas 

as condições para ser um exemplo para o estado, para o Brasil e para o mundo. 

Sempre que venho ao município fico animado com as iniciativas da gestão 

municipal que entende a necessidade de levar dignidade para a sua população”, 

disse o vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, presente à cerimônia.  

 

O site da prefeitura local é organizado em um modelo similar ao de um site de notícias. E os 

textos seguem o mesmo modelo que caracteriza a estrutura da notícia nos jornais da chamada 

grande imprensa, e que foram analisados por Dijk (1992), com sua estrutura de lead (usado 

 
4 PRFEITURA AMPLIA PROGRAMA RENDA BÁSICA E CIDADANIA. Prefeitura de Maricá. Disponível em: 

https://www.marica.rj.gov.br/2019/05/28/prefeitura-amplia-programa-renda-basica-e-cidadania/ Acesso em: 01/10/2021. 

 

https://www.marica.rj.gov.br/2019/05/28/prefeitura-amplia-programa-renda-basica-e-cidadania/
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para exprimir o tópico ou tema) e mecanismos de relevância e ordem cronológica do mais 

receite para o mais antigo, além de informações de background. A agenda das realizações do 

governo municipal e seus impactos para a população são destaque diário, como indica o print 

da página de abertura do site da Prefeitura, de 14 de outubro de 2021 (Imagem 1), que abre o 

site www.maricá.rj.gov.br. 

Imagem 1 – Página de abertura do site da Prefeitura de Maricá, RJ 

 

Este trabalho estuda a construção do discurso em torno da mumbuca enquanto política pública 

a partir das notícias publicadas no site da Prefeitura de Maricá desde o primeiro registro em 

abril de 2013. Nesse sentido, o desabafo da presidente do Banco Mumbuca, citado na epígrafe 

e que questiona o desconhecimento da população sobre a dimensão da política pública, 

funciona como um convite à reflexão.  

 

2 – Metodologia 

Mesmo ciente das limitações que essa escolha significa, esse estudo se concentra nas notícias 

publicadas no site da Prefeitura de Maricá desde 2013 e que estão relacionadas à mumbuca 

enquanto política pública. Não são contempladas outras publicações, como redes sociais e 

vídeos, e nem notícias referentes a outros programas do governo local.  Antes da definição do 

site como elemento de análise, a página da Prefeitura no Facebook também foi acompanhada, 

mas a leitura atenta durante abril de 2021 indicou que os posts eram mais enxutos em conteúdo 

e em um número expressivo de vezes estes funcionavam como um orientador de fluxo para o 

site. Por outro lado, o expressivo acesso às notícias do site em momentos-chave sugere que 

esse é um meio relevante de comunicação do governo local com os cidadãos. A notícia do 

about:blank
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efetivo lançamento da moeda social mumbuca, em dezembro de 2013, teve 9.791 acessos. Em 

2019, ponto de inflexão da política, uma das notícias registrou mais de 39 mil acessos, recorde 

quebrado em 2020 na comunicação de políticas de enfrentamento da pandemia (46.437 acessos 

na mais lida delas).5 

Esse estudo parte da primeira notícia sobre a mumbuca e acompanha as informações publicadas 

até o fim de 2020, mas com maior atenção ao período pré-pandemia. Entre 2013 e 2019 foram 

identificados 126 artigos que em um primeiro foram vinculados à Secretaria de Direitos 

Humanos e Cidadania e depois à Secretaria de Economia Solidária (criada em 2015 para gerir 

essa política pública) e que tinham a mumbuca como elemento central. A busca desses textos 

foi realizada de forma manual, mês a mês, ao longo dos oito anos que compõem esse estudo.  

Em 2020, foram registrados mais 42 textos que citam a palavra mumbuca no contexto de 

política pública, mas a maioria (27) já estava vinculada exclusivamente à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico e uma parcela menor de textos (15) foram associados à pasta de 

Economia Solidária. Do conjunto total de textos, alguns foram excluídos porque representavam 

notícias atualizadas (sem informações novas), o que foi uma prática comum em momentos de 

recadastramento, resultando em 161 textos que compõem o corpo linguístico analisado. Cabe 

esclarecer que o Banco Comunitário Popular Mumbuca não possui site estruturado (ele está 

em construção) e por não se tratar formalmente um de banco público, não possui espaço próprio 

no site da Prefeitura de Maricá.  

Embora não haja uma hipótese formulada a priori e a percepção sobre o conjunto de dados foi 

ganhando corpo à medida em que os dados foram coletados, organizados e analisados, o que 

caracteriza esse trabalho como uma pesquisa indutiva, tampouco esta pesquisadora chegou à 

decisão de estudar essa narrativa sem background. Desde abril de 2021, como estratégia para 

conhecer a realidade e as ações do governo local, movimento necessário para o 

desenvolvimento adequado do trabalho final do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas 

Públicas na Fundação Getulio Vargas (MPGPP-FGV), o acesso ao site da Prefeitura tornou-se 

hábito regular. Algumas percepções originadas naquelas leituras influenciaram as perguntas 

feitas ao corpo linguístico. Todos os textos foram lidos e após essa primeira leitura foi decidido 

que todos seriam usados para a primeira análise, que seguiu passos mais relacionados a uma 

análise de conteúdo, como indicado por Bardin (1977): escolha de documentos, leitura 

flutuante e codificação. 

 
5 Acessos contabilizados até a primeira semana de outubro de 2021 
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A primeira codificação foi feita apenas por palavras-chave, pesquisadas a partir de ideias-chave 

percebidas na leitura dos textos. Esse movimento foi cruzado: ideias-chave identificadas nos 

textos referentes ao começo do programa (2013-2014) foram procuradas nos demais, enquanto 

o inverso também ocorreu. Ainda que com foco nas palavras-chave (ou termos-pivô como 

usado na tradução de Maingueneau, 1997), podemos considerar, com base nesse autor, que 

esse método quando entendido como auxiliar, pode qualificá-lo para uma abordagem crítica do 

discurso sobre a mumbuca. 

Os textos foram, na sequência, submetidos a uma análise de top modeling com o uso da 

plataforma-software Dariah-DE6, que usa algoritmos para encontrar clusters em um conjunto 

grande de documentos. Essas duas primeiras etapas do trabalho permitiram perceber como a 

política pública e a narrativa em torno dela mudaram ao longo de oito anos.  

Como esse estudo tem foco no discurso em torno de uma política pública, entre múltiplas 

possibilidades de análise para entender o sentido da mudança além das palavras, foi usado 

como inspiração o texto de Herbert Gottweis (2006), que se alia aos estudiosos que 

recuperaram o papel da retórica, rejeitando a conotação pejorativa, de ideia vazia, muitas vezes 

associada a ela. Gottweis lembra que a retórica é genuinamente ligada à ideia de persuasão, e 

que a adoção e implementação de uma política pública em uma democracia demanda a 

necessidade de convencer, persuadir e comunicar os atores sociais quanto à sua pertinência. E 

nesse processo, sugere, além dos elementos lógicos (logos), também a paixão (pathos) e a 

autoridade (ethos) são importantes elementos de argumentação. 

O desafio proposto é examinar a mudança de narrativa entre a fase de implementação da 

mumbuca (2013-2014) e a fase em que há assumidamente uma alteração (2019-2020, antes da 

pandemia) na política pública e identificar como comunicação a ela relacionada fez uso, ou 

não, dos três elementos da retórica (ethos, logos e pathos) em sua construção.  Antes, contudo, 

será discutido o papel da comunicação governamental-pública na construção das agendas de 

políticas públicas e serão presentadas informações complementares sobre a história da 

mumbuca, possibilitando melhor compreensão do contexto que a acompanha. 

 

 

 
6 DARIAH-DE. Dariah-de, 2021. https://de.dariah.eu/en/web/guest/home. Acesso em: 03/10/2021. 

 

https://de.dariah.eu/en/web/guest/home
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3 – Comunicação governamental 

Há um debate a respeito do uso dos termos comunicação governamental ou comunicação 

pública em referência à comunicação institucional relacionada ao governo e suas ramificações, 

como empresas e demais órgãos estatais. No Brasil, a expressão “governamental” foi repudiada 

na redemocratização por sua associação ao regime militar, como apontam, entre outros, Weber 

(2017) e Duarte (2011), enquanto a emergência de diferentes formas de organização da 

sociedade civil e o movimento das empresas no sentido de reforçar e diversificar a 

comunicação com seus clientes, ampliou o conceito de “pública” para além da comunicação 

relacionada às diversas formas de Estado.  

Duarte (2011) organiza assim as diferentes concepções em torno desse debate:  

 

Comunicação governamental trata dos fluxos de informação e padrões de 

relacionamento envolvendo o Executivo e a sociedade. O Executivo inclui empresas 

públicas, institutos, agências reguladoras, área militar enquanto governo (grifo do 

autor) é seu gestor transitório. Já comunicação política diz respeito ao discurso e à 

ação na conquista da opinião pública em relação a ideias ou atividades que tenham 

relação com o poder. Enquanto isso, comunicação pública se refere à interação e ao 

fluxo de informação vinculados a temas de interesse coletivo e, portanto, contém os 

dois anteriores. (DUARTE, 2011, p. 127) 

 

Partindo dessa divisão de conceitos, podemos considerar que o site de notícias da Prefeitura de 

Maricá é um típico exemplo da mistura prática destes (desses) conceitos: é um site que informa 

o cidadão sobre diferentes serviços públicos, mas é também um instrumento de comunicação 

política e de disputa de poder. Ele é, portanto, um dos canais por meio dos quais o governo em 

exercício fala com os cidadãos-eleitores na disputa pela opinião pública. Não há, nessa 

identificação, intenção de desqualificar esse uso. É apenas importante ter claro que, da mesma 

forma que as notícias da chamada “grande imprensa” não são neutras, mas ajudam a construir 

determinada realidade, também as notícias veiculadas em sites públicos têm lado, e esse lado 

é o da agenda do governo eleito. E assim, elas buscam não apenas informar, mas (também) 

persuadir. Voltaremos ao tema da persuasão e da retórica adiante. 

Identificando a polifonia apontada por Ducrot e discutida por Maingueneau (1997), os 

profissionais de comunicação responsáveis pela produção das notícias do site da prefeitura são 

locutores que, nos textos informativos e retóricos acerca (sobre a) da mumbuca reconstroem 

situações de enunciação que são então transformadas no texto que será apresentado aos 
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leitores/receptores/cidadãos/eleitores. E nesse processo, eles escolhem fragmentos do discurso 

de diferentes enunciadores para serem então reportados, encaixados, destacados. Ou seja, é 

preciso ter claro que a análise será feita sobre um fragmento do que foi enunciado, mas com 

objetivos definidos, além do de informar. Ou como pontua Charaudeau sobre o trabalho da 

imprensa: 

Comunicar, informar, tudo é escolha. Não somente escolha de conteúdos a transmitir, 

não somente escolha das formas adequadas para estar de acordo com as normas do 

bem falar e ter clareza, mas escolha de efeitos de sentido para influenciar o outro, isto 

é, no fim das contas, escolha de estratégias discursivas (CHARAUDEAU, 2013, p. 

39) 

 

Em Maricá, existem duas situações principais que geram notícias no site: as demandas da 

gestão (prefeito, gabinete do prefeito, secretário de comunicação ou pasta que faz a gestão de 

uma dada política) e as da sociedade (que pede algo ou reclama, muitas vezes pelas redes 

sociais, e há entendimento de que é necessário informar melhor a população sobre o assunto). 

A partir desse desenho de demandas, nas reuniões da área de comunicação são definidas as 

pautas da semana e os direcionamentos de cada assunto. Definido esse direcionamento, o 

repórter é pautado e sabe qual a intenção do evento, que foi repassada pela área do governo 

demandante. Ele relata o que aconteceu, selecionando falas que conversem com o objetivo do 

evento; a matéria passa por uma edição de texto e depois segue para a coordenação de 

comunicação (ou de jornalismo, no caso) para validação da estratégia que foi definida. As 

notícias não passam por leitura prévia do gestor da secretaria responsável. Na visão dos 

profissionais responsáveis pela produção do site, a população de Maricá é o público-alvo do 

site e, entre outras funções, a comunicação em torno de uma política pública (especialmente 

uma nova política) se pauta por quatro pilares: esclarecimento (como ela vai funcionar); 

mobilização (para garantir adesão), sensibilização em relação ao tema e preocupação com seu 

legado.7 

 

4 – História da mumbuca 

A mumbuca foi criada em 2013 por iniciativa do Poder Executivo, inspirada na experiência 

pioneira do banco comunitário e da moeda social Palmas, no bairro de Palmeiras, em Fortaleza, 

Ceará, como relatam diferentes autores (PEREIRA ET AL., 2020; FARIA, 2018; e CERNEV 

 
7 Essa descrição do trabalho tem por base uma conversa com três profissionais da comunicação de Maricá. 
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& DINIZ, 2020). Pereira et al., contudo, fazem uma importante distinção ao pontuar que, ao 

contrário do que ocorreu na localidade de Palmeiras, “não se tem registro de nenhuma 

organização popular que pautasse tais propostas na época em Maricá” (p. 171). De acordo com 

os autores, a participação da sociedade civil ocorreu posteriormente. 

Naquele ano (2013), começava a segunda gestão de Washington Quaquá (PT) como prefeito 

de Maricá.  Ao contrário do que ocorreu em sua primeira gestão, quando uma proposta de 

moeda social foi rejeitada no Legislativo, naquele momento ele contava com apoio da maioria 

na Câmara dos Vereadores e o projeto foi aprovado por unanimidade. Como nos mostra 

Kingdon (1995), contudo, a formulação de uma política pública vai além da transformação de 

um problema em uma agenda e da definição de uma alternativa para enfrentá-lo, passando ou 

não pelo Legislativo. Seu sucesso também depende da implementação.  

No caso de Maricá podemos classificar que a moeda social mumbuca (e as propostas a ela 

associadas, como o banco comunitário, o apoio ao empreendedorismo, o microcrédito e o 

auxílio mensal às famílias) foi uma proposta do tipo top-down, formulada pelo Executivo sem 

demanda ou participação prévia da população. Nesse sentido, Faria (2018) traz uma informação 

importante para a compreensão do contexto em que a política pública seria implementada. O 

pesquisador fez um profundo trabalho de recuperação da história da mumbuca com base em 

entrevistas com gestores, comerciantes e beneficiários do programa, e conta que:  

 

Ainda em 2015 perduravam rastros de desconfiança da população para com a 

prefeitura. Eles apareceram quando conversei com comerciantes que não passaram a 

aceitar a moeda em um primeiro momento – por exemplo, associando a proposta a 

promessas de campanha para a reeleição do então candidato a prefeito – ou com 

aqueles que até 2015 não haviam aderido, ou ainda, na crença de que comerciantes 

que aceitam a Mumbuca o faziam em troca de cargos na prefeitura. (FARIA, 2018, 

p.90) 

 

Várias das notícias de 2013 relatam as audiências de apresentação e discussão da mumbuca, 

reunindo comerciantes e potenciais beneficiários em diferentes bairros de Maricá. A partir de 

2014, as notícias se concentram na entrega dos cartões às famílias cadastradas. Em 11 de 

novembro de 2014, o site informa que o “Bolsa Mumbuca atinge 14 mil beneficiários”. Se a 

adesão da população foi expressiva, o mesmo não aconteceu entre os estabelecimentos 
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comerciais e de serviços. De acordo com uma das notícias, em agosto de 2015, 102 

estabelecimentos estavam cadastrados para receber a mumbuca. 

A evolução de estabelecimentos e autônomos que aceitavam pagamentos em mumbuca foi 

lenta e só começa a crescer em 2018. No início daquele ano eram 170, total que sobe a 419 em 

maio para encerrar o ano próximo de 1300, dobrar em 2019 e chegar a 10 mil em 2021, 

conforme mostra o gráfico 1. 

Gráfico 1- Relação entre beneficiários de transferência de renda e estabelecimentos 

cadastrados 

 

 

Entre os beneficiários, o número de famílias se manteve constante em 14 mil até 2019, embora 

o programa tenha passado por reformulação (regras de acesso) e recadastramento ao longo dos 

anos de 2015 a 2017. Em 2015, o cadastro foi integrado ao CadUnico do governo federal (o 

que antes não existia) e a comprovação de renda e documentos passou a ser familiar, e foram 

adotados os programas complementares de Renda Mínima Gestante (85 mumbucas durante a 

gestação e até a criança completar um ano) e Renda Mínima Jovem Solidário (100 mumbucas 

para jovens de 14 a 29 anos). Também nessa época nasceu o Renda Básica de Cidadania, 

inspirado na Lei Federal 10.835/2004 (de autoria do então senador Eduardo Suplicy) e que 

começou como um pagamento de 10 mumbucas a todos os 14 mil beneficiários do então Bolsa 

Mumbuca (Renda Mínima Mumbuca no nome oficial). Em 2017, os valores das rendas 

mínimas foram reajustados para 110 mumbucas e o valor da renda básica para 20 mumbucas, 

sendo mantido o mesmo total de beneficiários. 
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A mumbuca foi implantada com assessoria do Banco Palmas (posteriormente transformado em 

Instituto E-Dinheiro). A Prefeitura repassa o valor mensal para o Instituto, que faz o crédito 

para os beneficiários. Do total pago em compras, uma taxa de 2% é retida pelo Instituto, recurso 

que forma um fundo para microcrédito (60%) e para ações sociais do Banco Mumbuca (40%). 

Formalmente, o Banco Mumbuca só foi constituído em 2018. Até hoje o funcionamento 

financeiro da mumbuca é gerido pelo Instituto E-Dinheiro, que além do cartão passou a 

oferecer a plataforma virtual “E-Dinheiro” para as transações. 

Em 2019, como relatado anteriormente, uma nova (e a maior) reformulação do programa 

unificou todas as rendas mínimas na Renda Básica da Cidadania e elevou seu valor mensal para 

130 mumbucas. Na unificação, a Renda Básica seguiu o conceito de pagamento por pessoa e 

não mais por família. No caso de uma família com quatro pessoas, o valor mensal passou para 

520 mumbucas, por exemplo. O princípio de obrigatoriedade de uso nos estabelecimentos 

cadastrados da cidade (comércio e prestadores de serviços, como cabelereiro, por exemplo) foi 

mantido. Ao término do recadastramento, 42 mil pessoas passaram a ser atendidas pela Renda 

Básica de Cidadania (RBC), 25% da população local. 

Como parte das medidas de enfrentamento aos efeitos da pandemia da covid-19 na economia 

da cidade e na vida da população, a prefeitura ampliou o valor da RBC para 300 mumbucas 

(por pessoa) e criou mais dois programas de transferência emergencial de renda: (i) no 

Programa de Amparo ao Trabalhador (PAT), a prefeitura passou a pagar um salário mínimo 

em mumbucas para autônomos formais (microempreendedor individual) ou informais, 

atingindo mais 20 mil pessoas (em alguns casos beneficiários do RBC passaram a receber 

cumulativamente o PAT); e (ii) no Programa de Amparo ao Emprego (PAE) a prefeitura 

repassou o valor de um salário mínimo a trabalhadores registrados de empresas do município 

diante do compromisso do empregador em não demitir o profissional. Essas medidas foram 

sendo renovadas e têm término previsto em dezembro de 2021.  

Olhando para os recursos em circulação na cidade, após movimentar 39 milhões de mumbucas 

(equivalente a R$ 39 milhões) em 2019, o orçamento anual aprovado para transferência de 

renda em 2020 era de R$ 80,7 milhões (PEREIRA et al., 2020). As medidas emergenciais 

elevaram o valor que circulou pelo Banco Mumbuca para 338 milhões de mumbucas em 2020 

(R$ 338 milhões). A partir de 2022, com o fim programado dos programas emergenciais, o 

benefício mensal da Renda Básica será  de 170 mumbucas para cerca de 42 mil pessoas, 

indicando uma renda anual circulando na cidade equivalente a R$ 90 milhões. 
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5 – Palavras-chave na narrativa da mumbuca 

A primeira leitura dos 168 textos publicados no site da Prefeitura de Maricá que falavam da 

mumbuca enquanto política pública sugeriu que ela mudou ao longo do período de 2013 a 

2019. O atual prefeito, Fabiano Horta, dá a chave para a mudança em um dos textos publicados:  

 

“Para nós, esta é uma questão central de política pública que está em constante processo de 

desenvolvimento. Nasceu como uma moeda social para complementar a renda, e hoje já avançou 

em dimensões legais para se estabelecer enquanto uma renda básica de cidadania”, destacou o 

prefeito, afirmando que no ponto de transição que Maricá vive, de moeda social para a renda 

básica, é extremamente importante construir parâmetros de avaliação. “Estamos em um bom 

momento para fazer estes estudos e perceber como a Moeda Mumbuca tem transformado o 

contexto social da cidade.”8 

 

Contado em palavras ao longo dos anos de 2013 a 2020, o “constante processo de 

desenvolvimento” na política pública da mumbuca assinalada pelo prefeito, mostra a inversão 

do peso das ideias-chave “moeda social” e “renda básica” nas notícias ao longo do período, 

como mostra o gráfico 3. O total de vezes em que a expressão apareceu no ano foi ponderado 

pelo número de textos de cada período: 

 

Gráfico 3: Moeda Social X Renda Básica de Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 MARICÁ ALINHA PARCERIA COM O JAIN FAMILY INSTITUTE, DE NOVA IORQUE . Prefeitura de Maricá 

Disponível em: https://www.marica.rj.gov.br/2019/07/24/marica-alinha-parceria-com-o-jain-family-institute-de-

nova-iorque/ Acesso em: 01/10/2021..  

 

https://www.marica.rj.gov.br/2019/07/24/marica-alinha-parceria-com-o-jain-family-institute-de-nova-iorque/
https://www.marica.rj.gov.br/2019/07/24/marica-alinha-parceria-com-o-jain-family-institute-de-nova-iorque/
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A fala do prefeito sugere que a renda básica de cidadania está substituindo a moeda social, mas 

no início do programa, moeda social e benefício mensal eram complementares, como informou 

o primeiro parágrafo da notícia que anunciou a criação da mumbuca, reportado na introdução, 

que listou como parte do programa “a organização de um banco comunitário popular, a 

disponibilização de linhas de crédito para estímulo ao microempreendedorismo e a concessão 

de benefícios mensais da prefeitura às famílias que estejam em situação de risco social”.  

No começo do programa, o benefício mensal era chamado de Bolsa Mumbuca, depois passou 

a se chamar Cartão Mumbuca e, por fim, Renda Básica, renomeações que ficam evidentes no 

cruzamento das palavras-chave examinadas nessa pesquisa, conforme o gráfico 4: 

 

Gráfico 4: Bolsa Mumbuca X Cartão Mumbuca X Renda Básica 

 

 

Presente na criação da moeda social mumbuca, a ideia de um banco comunitário (oficialmente 

o nome da instituição local é Banco Comunitário Popular Mumbuca) é outra ausência revelada 

pela contagem das palavras nos textos que narram a história da mumbuca em Maricá. O banco, 

que foi apresentado como comunitário em 2013, começa a existir na prática em 2018. Mas já 

surgiu “devendo” um valor: no discurso, o “comunitário” não acompanhou sua fundação, 

conforme mostra o gráfico 5: 
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Gráfico 5: Banco Mumbuca X Banco comunitário 

 

 

Em 2018, as menções ao Banco Mumbuca estão relacionadas ao contexto de mudança da 

plataforma tecnológica até então usada pelo Banco Palmas/Instituto E-Dinheiro. Até janeiro de 

2018, o Banco Palmas e, por extensão, o programa de renda mínima de Maricá, funcionava 

com base em um contrato com uma empresa privada (que ficava com os 2% de taxa recolhida 

do comércio). No contexto da migração para o novo sistema (o E-Dinheiro, um ambiente 

virtual e desenvolvido pelo Instituto do mesmo nome) todos os beneficiários foram 

recadastrados e abriram uma conta no banco. Como consequência da mudança, a taxa de 2% 

passou a ficar com o Banco Mumbuca, que assim passava a ter funding próprio para fornecer 

microcrédito a juro zero ou muito abaixo das taxas do mercado, dependendo da situação. Para 

77 registros de Banco Mumbuca enquanto expressão-chave nos 25 textos publicados em 2018, 

o termo microcrédito apareceu apenas quatro vezes.  

Embora presenças e ausências sejam reveladoras nas análises de conteúdo e/ou de discurso, 

olhar para campos semânticos permite dar um passo além no estudo de narrativas ao longo do 

tempo. Top modelling é uma técnica de mineração de texto que agrupa documentos em grupos 

semânticos e nesse trabalho usamos a ferramenta gratuita do Dariah-DE.  

Para esse estudo, as notícias relacionadas à mumbuca ao longo dos anos de 2013 a 2020 foram 

agrupadas em arquivos anuais e depois ocada ano foi dividido em semestres porque o software 

do Dariah-DE demanda um número elevado de textos individuais, não importando o tamanho 

isolado de cada arquivo. O mapa de calor apresentado na Figura 1 ajuda a entender a narrativa 

que se desenvolveu ao longo de oito anos em torno da política pública da mumbuca em Maricá, 
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ao mostrar polos quase que antagônicos temporalmente entre os clusters de família-social-

moeda e renda-básica-cidadania, reforçando a ideia subjacente de substituição que foi revelada 

pela contagem de palavras do exercício anterior de análise de conteúdo. 

O agrupamento de campos semânticos também reforça a percepção de que não apenas a renda 

básica passa a ocupar o lugar da moeda social no discurso dos agentes públicos, mas outras 

ideias-chave do programa, como o papel do banco no desenvolvimento da economia local 

(sugerido pelo cluster mumbuca-banco-economia) também perderam espaço e força ao longo 

do tempo. Os clusters sugerem não apenas uma substituição, mas uma mudança na composição 

dos elementos do discurso. 

 

Figura 1: Mapa de calor da evolução dos campos semânticos nas notícias sobre a 

mumbuca 

 

Fonte: Resultado da aplicação da ferramenta de top modelling na plataforma Dariah-DE 

com uso das 161 notícias sobre a mumbuca no período 2013-2020; elaboração da autora 

 

Antes de passar à próxima fase, de discussão da retórica como um instrumento de análise,  vale 

relembrar Iniguez (2005): 
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A AD [análise de discurso] entende que o mundo em que vivemos é um mundo onde 

a fala tem efeitos; ou seja, onde não é a mesma coisa referir-se a alguém como 

“soldado”, “guerrilheiro/a”, “terrorista” ou “defensor/a da liberdade”; ou denominar 

um grupo como “étnico” ou “raça”; ou uma organização como “terrorista” ou 

“revolucionária”. (INIGUEZ, 2005, p.145)   

 

6- A retórica no discurso e nas políticas públicas 

Nas últimas décadas, impulsionados, entre outros, pelos estudos de Perelman e Olbrechts-

Tyteca que batizaram o termo “nova retórica” e abriram espaço para uma recuperação da 

retórica enquanto argumentação e persuasão, diferentes estudos ancoraram análises de 

conteúdo e de discurso usando elementos como as provas da razão (ethos, pathos e logos), a 

lógica, o uso de metáforas e entimemas, que remontam a Aristóteles. Detalharemos esses 

elementos a partir de sua mobilização por diferentes pesquisadores. 

Gottweis (2006) é um dos autores que mais profundamente incorporou as três provas de 

Aristóteles no debate sobre políticas públicas.  O autor argumenta que a formulação de uma 

política pública nunca ocorre em qualquer tipo de vácuo econômico, político, social, cultural 

ou semântico, e é sempre um processo contextualizado e situado, mediado pelo discurso, como 

o autor mostra neste exemplo (tradução nossa): 

 

Uma nova política de desemprego pode surgir reunindo os vários grupos de interesse 

numa mesa para negociar a futura política ou aprovando rapidamente uma lei que 

introduza as novas medidas de combate ao desemprego. São nesses momentos que as 

palavras importam não apenas porque significam, mas também porque atuam, 

moldam, criam e transformam a dinâmica da formulação de políticas públicas. 

(GOTTWEIS, 2006, p. 245) 

 

E porque, para o autor, as palavras importam, ele sustenta que a formulação de políticas 

públicas deve ser vista como um “processo multifacetado” e que não envolve apenas a criação 

e a troca de argumentos, mas também um processo performativo. Sendo assim, ela pode ter 

ênfase no pathos (emoção, paixão), ethos (sujeito, indivíduo) ou logos (razão, lógica), a partir 

de cenários assim caracterizados por Gottweis (tradução nossa): 

 

Performances de políticas etnocêntricas tendem a ocorrer, por exemplo, por ocasião 

de um discurso presidencial, quando o público espera o momento de reconhecimento 
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de uma determinada visão de política. Isso significa que o sujeito falante assumirá o 

papel de autoridade e, muitas vezes, o desempenhará vinculado à sua posição ou 

função na hierarquia institucional do Estado (...) No modelo logocêntrico o sujeito 

falante tem um espaço ideal e hora de mostrar os argumentos, de discuti-los, de 

problematizar o tema da política; o sujeito falante deve, mais do que em qualquer 

outro modelo, enfatizar os argumentos centrais, seu peso do ponto de vista factual e 

não pessoal; (...) A atuação pathocêntrica baseia-se no enfoque nas emoções que se 

concretizam no discurso. Essas emoções são veículos de argumentação do sujeito 

falante, que desta vez tem um papel central. (GOTTWEIS, 2006. p 245-247) 

 

Gotweiss discute, então, seis configurações de cenários políticos de formulação de políticas 

públicas (nesse estudo eles serão adaptados para entender quais elementos foram mobilizados 

no discurso em torno da política pública da mumbuca), incorporando aos três modelos básicos 

outros três que refletem a combinação de duas dessas características: etho-pathetic, logo-

pathetic e etho-logical. Para Gottweis, os cenários sempre envolvem uma combinação desses 

elementos da persuasão, o que muda é o peso. E, além disso, esses pesos mudam ao longo do 

tempo, sempre. 

Em um estudo onde busca construir uma ponte teórica entre a análise do discurso  desenvolvida 

na França e as teorias de argumentação, pontuando que, embora elas nem sempre tenham 

andado juntas,  a primeira pode e deve incorporar a segunda como um elemento constitutivo 

do discurso, Ruth Amossy (2016) analisa um post no twitter que responde à um artigo na revista 

de esquerda Marianne que questionava a burca e defendia seu não uso: “Pela liberdade de 

expressão e pelo direito as mulher de se vestir como elas o deseja. Dos homens de jelaba na 

rua nada se diz!!!”. A autora manteve os erros gramaticais do post original e, em sua análise, 

identifica a presença de um entimema (“o valor da liberdade de expressão” como uma premissa 

implícita) para identificar um argumento falacioso (“jelaba igual a burca”), além do 

autor/autora do post recorrer a elementos de emoção/pathos (“o que vale para X não vale para 

Y?”) e construir um ethos (autoridade de defesa dos direitos das mulheres) em menos de 140 

caracteres. 

Amossy explica que a teoria da argumentação no discurso reivindica fortemente a herança 

retórica e toma emprestado de Aristóteles o seu quadro de reflexão. Como ela pontua, “trata-

se de examinar o modo como os humanos interagem e influenciam-se mutuamente, 

mobilizando todos os meios verbais relativos ao logos, ao ethos e ao pathos” (AMOSSY, p. 
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173), mas que essa investigação se dá a partir dos instrumentos elaborados pelas ciências da 

linguagem contemporânea. 

Uma visão mais radical quanto ao potencial da retórica como referencial de análise política tem 

sido defendida por Alan Finlayson. Em um artigo que examina o desenvolvimento de métodos 

de análise política (textos, discursos, documentos etc) ele defende que, como a política envolve 

disputa de ideias, crenças e convicções, sua análise deve se basear em argumentos e em uma 

abordagem que considere a natureza da ação política. Para ele, é a retórica que tem essa 

capacidade, o que lhe fez  desenvolver o que ele chama de Rethorical Political Analysis (RPA). 

Esse método traz, para a análise política, o uso da lógica, das provas aristotélicas (ethos, pathos 

e logos) e da metáfora (também elencada como um elemento que pode ser mobilizado para 

persuadir e argumentar), entre outros elementos, para “desvendar” textos e documentos que se 

apresentam como “verdades irrefutáveis”. 

Finlayson pontua: “Quanto mais formal e sem emoção for um discurso, mais nós tendemos a 

tomá-lo como objetivo; e quanto mais as declarações forem factuais e normativas, mais 

descrição e  prescrição se misturam e mais “borradas” se tornam as informações.” (Fynlanson, 

2007, p556, tradução nossa). E é para revelar os “sensos comuns” embutidos nos textos 

políticos e construídos por argumentos que precisam ser desnudados, que o autor considera a 

retórica um instrumento não apenas necessário, mas fundamental. 

Em um trabalho que utiliza elementos da retórica para analisar uma política pública, Alistair 

Hewison e Kevin Morrell (2013) discutem os elementos de argumentação e persuasão 

presentes no Relatório Darzi, documento de 2008 que propôs uma revisão do National Health 

Service (NHS), o sistema inglês de saúde pública. Os autores focam no uso de entimemas e 

apontam que em vários momentos do documento situações são tratadas como “inevitáveis” 

sem que a razão que justifica esse tratamento esteja explícita para os leitores. Para Aristóteles, 

lembram os autores, o entimema é a “essência da persuasão retórica” (p.13) porque o 

argumento que sustenta uma afirmação não está explícito. Entre outros exemplos eles destacam 

a técnica de “listar” elementos como um em exemplo de entimema que atribui equivalência e 

urgência onde não necessariamente elas são aplicáveis, como nesse trecho, na página 8 do 

Relatório Darzi (tradução nossa): 

 

O NHS no século 21 enfrenta um conjunto particular de desafios, que eu resumiria 

como: aumento das expectativas; demanda impulsionada pela demografia; 

desenvolvimento contínuo da nossa 'sociedade da informação'; avanços nos 
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tratamentos; mudança da natureza das doenças; e mudanças nas expectativas do local 

de trabalho em saúde. (HEVISON & MORRELL, 2013, p. 17) 

 

Assim, eles defendem que “analisar a retórica em textos de políticas públicas é útil porque ela 

concentra a atenção no poder, em como a linguagem é usada como um recurso para justificar 

a ação e também para moldar a construção da realidade” (Hewison & Morell, 2013 p. 7). Os 

autores deixam claro que sua análise é focada na tentativa (do relatório em persuadir e 

convencer) e não no resultado (se o documento atingiu esse objetivo).   

Essa mesma ressalva feita por Hewison & Morell cabe para esse trabalho. O foco aqui é o 

estudo do corpus que sustentou a política pública da mumbuca no site da Prefeitura de Maricá, 

situação que coloca o governo no controle da narrativa, mas o trabalho não avança para buscar 

entender seu efeito entre os leitores-cidadãos. Nesse sentido, se pensarmos nos termos adotados 

por Perelman e Olbrects-Tyteca (2020), essa análise versa sobre os “recursos discursivos” e 

vai se concentrar na estrutura da argumentação sem se preocupar com sua recepção pelo 

auditório, que é como os autores tratam àqueles para quem o discurso foi produzido e 

enunciado, seja ele falado ou escrito.  

 

7 – A retórica na narrativa sobre a mumbuca 

Analisado no tempo, o quadro revelado pela análise de top modelling, no tópico 5, associado à 

própria história da mumbuca, permite identificar momentos diferentes do ciclo dessa política 

pública, ainda que a ideia de linearidade de uma política pública seja controversa (ver, entre 

outros, Silva e Melo, 2000).  Podemos considerar o período abril-2013/março-2014 como um 

momento de definição de agenda, formulação e implementação da política e apontar para maio-

2019/março-2020 como um momento de redefinição e reimplementação da mesma. Silva e 

Melo (2000) defendem que: 

 

O desenho estratégico das políticas deve incluir a identificação dos atores que dão 

sustentação à política e mecanismos de concertação e negociação entre tais atores. 

Sem tais atores, políticas de caráter redistributivo, como os programas da área social, 

tendem a se sustentar apenas na adesão fortuita e muitas vezes oportunista de setores 

das burocracias especializadas, o que lhes confere pouca legitimidade social e baixa 

sustentabilidade. (SILVA & MELO, 2000, p.13) 
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Para Carpini (2020), em todos os momentos do ciclo de políticas públicas, a comunicação do 

setor público tem papel fundamental, tanto dentro do próprio governo, como na relação do 

Estado com o cidadão. Com isso em mente, os textos publicados foram reagrupados tendo 

como recorte temporal os dois momentos de formação inicial da agenda, formulação e 

implementação da política e seu redesenho, recadastramento e reimplantação, gerando novos 

corpos com 22 textos cada. 

Dentro de cada conjunto, foram selecionados quatro textos: o primeiro de cada momento (o 

que “lança” a política), o mais acessado, o que poderia ser classificado como o momento de 

efetiva implementação da política pública, e um texto que revelasse a preocupação de indicar 

apoio ao programa. Com a ajuda do programa Quirkos9 (um software de análise qualitativa de 

textos) procurou-se estudar que elementos de persuasão foram mobilizados ao longo das fases 

de implantação inicial e de reformulação da mumbuca. 

A codificação dos quatro textos de cada momento permite identificar que eles mobilizaram 

argumentos de ênfase diferente, segundo os seis cenários traçados por Gottweis. No período 

2013-2014, sobressai uma argumentação etho-pathetic enquanto no momento de reestruturação 

da política temos uma persuasão centrada em um modelo etho-logical. Os detalhes da 

codificação feita estão no anexo 2. 

Embora esse estudo tenha decidido não analisar as imagens que acompanham as notícias, as 

duas fotos que compõem a Imagem 2 foram publicadas nas primeiras notícias de cada momento 

(já relatadas anteriormente) e são reveladoras da diferença de cada abordagem. A foto à 

esquerda acompanhou o texto de 2013 que apresentou a moeda social e mostra potenciais 

beneficiários presentes ao evento, enquanto a foto à direita mostra a composição da mesa no 

evento que anunciou a ampliação do programa de Renda Básica de Cidadania em 2019, com 

Eduardo Suplicy ao centro, funcionando como ethos, emprestando sua autoridade para 

legitimar a mudança na política pública, e o secretário de Economia Solidária, Diego Zeidan, 

à direita (a reportagem não identificou a pessoa à esquerda na mesa). 

 

 

 
9 QUIRKOS. Quirkos, 2021. Disponível em: https://www.quirkos.com/ acessado em 02/10/2021. 
 

https://www.quirkos.com/
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Imagem 2: Fotos que acompanharam textos sobre a mumbuca - 2013 (esquerda) e 2019 

(direita)10 

  

Fonte: www.marica.rj.gov.br 

 

 

7.1 – Ethos 

 

A presença forte da voz da autoridade é um resultado esperado para um veículo de notícias de 

perfil público-governamental, mas há uma diferença interessante no perfil das autoridades 

mobilizadas no debate. Em 2013-2014, há predominância de autoridades locais, de diversas 

instâncias e áreas. Prefeito, vice-prefeito e o secretário de Direitos Humanos (pasta na ocasião 

responsável pela implementação do projeto) são figuras frequentes, mas também aparecem 

vários outros secretários: da Fazenda, do Desenvolvimento Econômico, da Pesca e da 

Agricultura. Existe também a preocupação de citar outros representantes do governo (como o 

secretário de Transportes e a secretária de Educação) seja quando eles estavam presentes 

compondo “a mesa” de um encontro, seja para informar que “a formatação do projeto está 

sendo acompanhada por diversas áreas do governo municipal”. Também o Legislativo, na 

figura do presidente da Câmara dos Vereadores, aparece dando respaldo ao projeto.  

Além das figuras “locais”, o argumento focado na “autoridade” busca ancoragem em 

experiências brasileiras de moeda social, especialmente na moeda Palmas, do bairro Palmeiras, 

em Fortaleza, um dos mais conhecidos projetos de moeda social do país, e figuras nacionais, 

como o então secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, 

Paul Singer. 

 
10 Idem notas 2 e 4 

http://www.marica.rj.gov.br/
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No período 2019-2020, há um encolhimento do peso das autoridades locais. Em vários textos, 

o secretário de Economia Solidária (pasta criada em 2015 para gerir o programa) aparece como 

único representante do governo municipal com voz na defesa da reformulação da política 

pública da mumbuca. Também as figuras do prefeito (que mudou) e do vice-prefeito (o mesmo) 

perdem relevância, e nenhum representante do Legislativo tem sua fala retratada, mesmo 

considerando que o projeto que transformou a política pública oficialmente em um programa 

de renda básica de cidadania foi discutido e aprovado na Câmara de Vereadores. No total de 

22 notícias, o único texto sobre a mumbuca enquanto moeda social ou renda básica em que o 

prefeito Fabiano Horta é destacado como enunciador de fato é uma reunião fechada com 

pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF) e de um instituto americano.  

Nesse segundo momento, o papel de âncora é transferido para autoridades externas e a mídia 

internacional. Entre referências mobilizadas para exercer essa função estão o ex-senador 

Eduardo Suplicy, na época vereador de São Paulo; Maricá como “o único município do Brasil 

que segue a lei de autoria do senador Suplicy”; a cidade como um exemplo “para o estado, para 

o Brasil e para o mundo” e uma lista de reportagens publicadas na imprensa internacional em 

veículos qualificados, como o “espanhol El País”, “a britânica BBC”, “Vox, um site dos EUA” 

e “o site especializado em economia Business Insider”. 

O contraste mais revelador entre os dois momentos, contudo, é o fato de que no período 2019-

2020, Maricá e sua renda básica passam a ser o próprio ethos. Já não há um modelo a ser 

copiado, mas a ser exportado. E o projeto, que antes buscava inspiração, passou a ser vendido 

como a própria representação a ser copiada.  

 

7.2 – Logos 

No período 2019-2020 há uma preocupação mais explícita em trazer argumentos lógico-

racionais para o debate e mobilizar informações que pudessem ser apontadas como evidências 

da boa política pública, como estes:  

Com a nova estrutura, a entrada de recursos deverá chegar a R$ 6 milhões por mês quando 

o RBC alcançar os 50 mil cadastrados11 

 
11 RENDA BÁSICA PASSA A SER DE 130 MUMBUCAS POR PESSOA E DEVE INJETAR R$ 18 MILHÕES NA 

ECONOMIA LOCAL. Prefeitura de Maricá. Disponível em: https://www.marica.rj.gov.br/2019/08/07/renda-basica-

passa-a-ser-de-130-mumbucas-por-pessoa-e-deve-injetar-r-18-milhoes-na-economia-de-marica/ Acesso em: 01/10/2021 

https://www.marica.rj.gov.br/2019/08/07/renda-basica-passa-a-ser-de-130-mumbucas-por-pessoa-e-deve-injetar-r-18-milhoes-na-economia-de-marica/
https://www.marica.rj.gov.br/2019/08/07/renda-basica-passa-a-ser-de-130-mumbucas-por-pessoa-e-deve-injetar-r-18-milhoes-na-economia-de-marica/
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O grau de satisfação da rede Credenciada com o Programa Renda Básica da Cidadania, 55% 

dos comércios consideram ótimo e 40% consideram bom o grau de satisfação.12 

Na economia local, de acordo com o sistema E-dinheiro, dezembro de 2019 registrou mais 

do que o dobro em relação a novembro e mais do que o triplo de compras no comércio local 

se comparado o mesmo período de 201813 

Um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) revelou que para cada 

R$1 que entra na economia das cidades em ações desse tipo, o programa gera mais R$3. 

“Considerando esse cálculo, seria R$ 18 milhões por mês circulando no município com a 

Mumbuca”.14 

 

Em 2013-2014, o uso de elementos racionais no debate foi bem restrito. As referências são 

escassas e relacionadas às propostas (número de pessoas que serão beneficiadas e valor que 

será movimentado na economia), o que é compreensível por se tratar de uma política pública 

que ainda não havia sido implementada. Mas essa ausência também revela que, na identificação 

do problema, foram mobilizados poucos elementos de lógica econômica ou que arrolassem 

evidências. Uma rara referência feita é quanto ao fato de que, na cidade, “mais de 15 mil 

ganham até um salário mínimo e mais de 70% das famílias maricaenses recebem menos que 

três salários mínimos”15.  

 

7.3 – Pathos 

É na análise de argumentos que possam ser identificados como portadores de “emoção”, no 

sentido de representarem valores e sentimentos capazes de dar sustentação a uma política 

pública, que encontramos as maiores diferenças entre os dois momentos. Há ideias recorrentes 

em 2013-2014, que não voltam em 2019-2020, como participação, sociedade civil, adesão 

voluntária e transparência, enquanto o segundo momento traz novos valores, como dignidade 

e a própria ideia de cidadania. Também a caracterização do público-alvo muda: “famílias em 

situação de risco social” para as quais “as mumbucas seriam aliadas no combate à pobreza 

extrema” cedem espaço para uma “ação que oferece apoio econômico as famílias de Maricá 

 
12 NÚMEROS DO ABONO NATALINO DEMONSTRAM AQUECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL COM 

INICIATIVA. Prefeitura de Maricá. Disponível em: https://www.marica.rj.gov.br/2020/02/13/numeros-do-abono-natalino-

demonstram-aquecimento-da-economia-local-com-iniciativa/ Acesso em: 06/10/2021. 
13 Idem nota 9 
14 Idem nota 8 
15 PREFEITO LANÇA MOEDA SOCIAL MUMBUCA. Prefeitura de Maricá. Disponível em: 

https://www.marica.rj.gov.br/2013/12/30/prefeito-lanca-moeda-social-mumbuca/ Acesso em: 04/10/2021 

https://www.marica.rj.gov.br/2020/02/13/numeros-do-abono-natalino-demonstram-aquecimento-da-economia-local-com-iniciativa/
https://www.marica.rj.gov.br/2020/02/13/numeros-do-abono-natalino-demonstram-aquecimento-da-economia-local-com-iniciativa/
https://www.marica.rj.gov.br/2013/12/30/prefeito-lanca-moeda-social-mumbuca/
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com renda de até três salários mínimos”, uma descrição que se aproxima mais de um 

argumento ancorado na razão do que na sensibilização. 

Em 2013, uma das falas do então presidente da Câmara dos Vereadores de Maricá, Fabiano 

Horta (do PT, eleito prefeito em 2016 e reeleito em 2020), ajuda a entender a mobilização de 

valores colocados em ação naquele momento: “No passado, o cenário era conflituoso e 

hostil”16. Como relatado antes, a implementação da mumbuca em 2013-2104 ocorreu em um 

período ainda de resistência ao projeto, o que também se confirma pela baixa adesão inicial de 

comerciantes e prestadores de serviços ao programa. É nesse contexto – de resistência e 

desconfiança – que se entende a opção de dar peso aos argumentos que apelem à emoção para 

conquistar a adesão da população e do setor privado para a implementação da política pública. 

Há, no entanto, outro destaque na mobilização de argumentos pathocêntricos no debate sobre 

a mumbuca. No período 2013-2014, os textos começam a apresentar uma pequena sessão 

batizada de “A história por trás dos cartões”, que traz curtos depoimentos dos beneficiários, 

como este:  

 

Adriana Braga de Abreu, de 37 anos, moradora do bairro Pedreiras, possui três filhos, está 

desempregada e é mãe solteira. Ela não tem com quem deixar o pequeno Cauã, de dois anos, 

para poder trabalhar e vive graças ao programa federal Bolsa Família, no valor mensal de 

R$230. “Todo mês é um sacrifício para alimentar os meus filhos. O que mais queria era 

arrumar um emprego, mas ainda não posso porque não tenho com quem deixar meu filho de 

dois anos e pior que ainda não recebo pensão. Tenho a certeza de que esse cartão vai ser 

muito bem usado para colocar comida em casa”.17 

 

Essa mesma preocupação de dar identidade e voz também esteve presente em alguns momentos 

de 2019-2020, mas com menor intensidade e frequência. E os depoimentos apresentados 

(mesmo considerando que eles são falas recortadas e mediadas pelos autores das notícias) 

sugerem que a percepção dos beneficiários quanto ao impacto positivo da política pública na 

sua vida se manteve semelhante, como podemos perceber nesta fala do segundo período: 

 

A moradora do condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida de Inoã, a cozinheira 

Fernanda das Graças Sampaio de Oliveira, de 38 anos, foi à E.M Vereador Aniceto Elias, 

em Inoã, para se inscrever. “Sou mãe solteira de duas filhas e encaro as dificuldades com 

 
16 Idem nota 2 
17 ENTREGUES MAIS 2.280 CARTÕES DO BOLSA SOCIAL MUMBUCA.. Prefeitura de Maricá. Disponível em:  

https://www.marica.rj.gov.br/2014/03/28/entregues-mais-2-280-cartoes-do-bolsa-social-mumbuca/ acesso em: 01/10/2021. 

https://www.marica.rj.gov.br/2014/03/28/entregues-mais-2-280-cartoes-do-bolsa-social-mumbuca/


31 

 

muito suor e esperança. Estava desempregada, passei muito aperto na vida e por meio desse 

programa vou ajudar minha família, comprando remédios, alimentos e outras coisas 

necessárias para o nosso dia a dia”, disse.
18 

 

Uma reflexão importante sobre os depoimentos dos cidadãos é a preocupação de não retratá-

los como meros “beneficiários”. Eles são a “diarista Victoria”, “Annie, que faz bolos”, “o 

aposentado Sebastião”, “Maria, que faz faxinas”, “João, que está em aviso prévio”, ou seja, são 

trabalhadores, subempregados ou desempregados, que recebem uma renda insuficiente para 

suas necessidades e de suas famílias e por isso merecedores da ação pública. Essa preocupação 

com a construção da identidade dos beneficiários pode ser entendida como um contraponto às 

críticas negativas e frequentes ao programa Bolsa Família comuns no período. Como discutido 

por Leite, Fonseca e Holanda (2019), veículos da grande imprensa privilegiaram as críticas do 

pensamento liberal, contrário ao programa federal de transferência de renda, nas reportagens 

sobre o mesmo, ao longo dos anos de 2003 a 2017, período analisado pelos pesquisadores. 

 

8 – Considerações finais  

Os instrumentos de análise mobilizados para esse trabalho mostram que houve uma mudança 

nas ideias-chave que compõem o discurso em torno da política pública da mumbuca ao longo 

do tempo. Palavras fortes e que marcaram o começo do programa, como a ideia de moeda 

social e do banco comunitário, perderam força ao longo dos anos e foram, no momento de 

reformulação da política, substituídos pela ideia-chave de renda básica de cidadania. A política 

pública foi rebatizada. Os beneficiários recebiam a Bolsa Mumbuca, que passou a ser chamada 

de Cartão Mumbuca e por fim, Renda Básica de Cidadania.  Se por um lado a agregação dos 

campos semânticos indica uma mudança na composição da própria política (sai a ideia do 

banco como um fator capaz de ajudar a economia local e fica apenas a Renda Básica de 

Cidadania), por outro lado as falas dos beneficiários claramente apontam que sua percepção 

sobre os benefícios da política de transferência de renda sobre suas vidas foi muito semelhante 

nos dois períodos analisados.  

 
18 MAIS DE TRÊS MIL PESSOAS INSCRITAS NO CARTÃO  MUMBUCA ATÉ O TERCEIRO DIA DE CADASTRO.  

Prefeitura de Maricá. Disponível em: https://www.marica.rj.gov.br/2019/11/21/mais-de-tres-mil-pessoas-inscritas-

no-cartao-mumbuca-ate-o-terceiro-dia-de-cadastro/ acesso em: 03/10/2021. 

 

https://www.marica.rj.gov.br/2019/11/21/mais-de-tres-mil-pessoas-inscritas-no-cartao-mumbuca-ate-o-terceiro-dia-de-cadastro/
https://www.marica.rj.gov.br/2019/11/21/mais-de-tres-mil-pessoas-inscritas-no-cartao-mumbuca-ate-o-terceiro-dia-de-cadastro/
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Outra constatação do estudo é que o governo mobilizou argumentos diferentes nos dois 

momentos-chave da política pública. No começo, pela necessidade de angariar adesão tanto da 

população como do setor privado e da sociedade civil para que a implementação do programa 

fosse possível (o risco não era a aprovação no Legislativo, mas de rejeição de parceiros 

privados) foi dada ênfase a valores sociais, capazes de sensibilizar e mobilizar a opinião pública 

e angariar o apoio de diferentes lideranças e agentes públicos locais, o que compôs um modelo 

etho-pathetic de persuasão. Em um segundo momento, mais etho-logical, diante do poder 

econômico-financeiro do orçamento público, a adesão do setor privado já não precisava ser 

objeto de concertação social, uma vez que um volume expressivo de recursos passou a circular 

na cidade. Nessa fase, um contingente menor de agentes locais foi mobilizado. O discurso da 

autoridade foi transferido para agentes externos. E também a cidade, que antes buscava 

inspiração em outros projetos, é hoje o modelo a ser copiado, a referência a ser seguida, o 

próprio ethos. 

Entre as perguntas que ficam e que exigiriam estudos mais aprofundados é o que motivou a 

mudança do discurso e sua concentração na ideia da Renda Básica de Cidadania e se essa 

mudança foi deliberada ou não. Algumas hipóteses, mas que fogem ao escopo desse trabalho 

pois estão relacionadas à própria implementação e transformação da política pública ao longo 

do tempo, podem ser relacionadas: i) as novas possibilidades de desenvolvimento econômico 

trazidas pela renda do petróleo levaram a um esvaziamento do projeto de economia popular 

lançado em 2013; ii)  a moeda social mumbuca e o benefício às famílias foram lançados em 

2013 pelo prefeito Washington Quaquá (PT), enquanto a renda básica surge em 2019, na gestão 

do também petista Fabiano Horta, e talvez o rebatismo da política possa estar relacionado a 

ideia de criar uma marca para seu governo; iii) na medida em que a mumbuca se consolidou 

localmente e não era mais necessário usar de persuasão para conquistar o apoio local (o fato de 

beneficiar diretamente 25% da população é  por si só um forte argumento), a política passou a 

ter um valor que extrapola a cidade em uma disputa de poder que já não era mais local; para 

cumprir este papel, era importante construir o discurso da “primeira cidade do Brasil a ter um 

projeto de renda básica de cidadania”. 

Essas três hipóteses podem, também, ser relacionadas aos três eixos da retórica: a troca do 

modelo de desenvolvimento econômico mais solidário para opções clássicas a partir das 

possibilidades abertas com a renda do petróleo (logos); a busca do novo prefeito para imprimir 

sua própria marca na cidade e ter um programa para chamar de seu (ethos); e a construção do 
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sentimento coletivo da cidade como pioneira (pathos)19. Essas três hipóteses não são 

excludentes, mas para discuti-las é preciso ir além da análise do discurso presente nas notícias 

publicadas pelo site da Prefeitura de Maricá, objeto desse trabalho. 

 

  

 
19 A autora agradece às sugestões do professor Mário Aquino Alves que, na leitura da primeira versão deste 

trabalho identificou que as três hipóteses guardavam relação com os eixos da retórica, entre outras sugestões 

valiosas.  
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Anexo 1 

Lista de notícias publicadas no site da Prefeitura de Maricá- 2013-2020 
Código Data  

Título Views* 

2013_T1 19/04/2013 Prefeitura de Maricá anuncia criação de “moeda social” 1999 

2013_T2 06/08/2013 Reunião discute implantação da “Moeda social” de Maricá 811 

2013_T3 29/08/2013 Moeda Social Mumbuca: Prefeitura inicia série de audiências públicas nesta sexta-feira 561 

2013_T4 02/09/2013 Moeda Social Mumbuca audiência pública esclarece moradores de Cordeirinho   537 

2013_T5 03/09/2013 Prefeitura realiza em Inoã audiência sobre Moeda Social Mumbuca   1096 

2013_T6 05/09/2013 Comerciantes de Itaipuaçu prestigiam audiência pública sobre moeda social Mumbuca   939 

2013_T7 09/09/2013 Moeda Social Mumbuca tem adesão de mais de 1.500 comerciantes durante audiências públicas   746 

2013_T8 06/12/2013 Bolsa Mumbuca: começa na próxima segunda o cadastramento das famílias de baixa renda que 

serão beneficiadas   

3766 

2013_T9 13/12/2013 Mais de 400 famílias de baixa renda já estão cadastradas no Bolsa Mumbuca  2491 

2013_T10 20/12/2013  Vice-prefeito acompanha credenciamento do Programa Social Bolsa Mumbuca   829 

2013_T11 27/12/2013 Prefeitura lança Moeda Social Mumbuca nesta segunda-feira  1614 

2013_T12 30/12/2013 Prefeito lança Moeda Social Mumbuca  9791 

        

2014_T1 03/01/2014 Moeda Social Mumbuca reinicia cadastramento das famílias de baixa renda 739 

2014_T2 27/01/2014 Bolsa Mumbuca distribuição de dois mil cartões começa nesta terça em Inoã   818 

2014_T3 28/01/2014 Bolsa Mumbuca entrega de cartões para mais de 400 famílias de Inoã   6689 

2014_T4 06/02/2014 Ícone da economia solidária, o professor Paul Singer acompanha entrega de cartões do Bolsa 

Mumbuca   

1058 

2014_T5 27/02/2014 Instituto Palmas entrega 1.200 Bolsas Mumbucas para famílias cadastradas de Maricá   590 

2014_T6 28/02/2014 Bolsa Social Mumbuca entregues mais 1.250 cartões para famílias carentes  730 

2014_T7 19/03/2014 Encontro com pescadores de Maricá discute avanço da Moeda Mumbuca  923 

2014_T8 28/03/2014 Entregues mais 2.280 cartões do Bolsa Social Mumbuca  681 

2014_T9 04/04/2014 Prefeitura de Maricá realiza cadastro do Programa Bolsa Mumbuca em Zacarias   649 

2014_T10 07/04/2014  Linha de crédito da Moeda Mumbuca para produtores rurais de Maricá foi tema de reunião  793 

2014_T11 09/05/2014 Linhas de crédito do Bolsa Mumbuca estarão disponíveis a partir de 1º de junho  1067 

2014_T12 27/06/2014 Mais mil famílias recebem cartão do Bolsa Mumbuca  1096 

2014_T13 08/08/2014 Mais três mil famílias carentes recebem cartão do Bolsa Mumbuca  691 

2014_T14 10/08/2014 Índios de aldeias de Maricá recebem cartão Mumbuca   2106 

2014_T15 11/11/2014 Bolsa Mumbuca atinge 14 mil beneficiados 618 

2014_T16 19/11/2014 Bolsa Mumbuca é finalista de prêmio internacional do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento  

1057 

2014_T17 15/12/2014 Senador Eduardo Suplicy participa de evento comemorativo a um ano de implantação do 

Programa Moeda Mumbuca   

999 

        

2015_T1 02/03/2015 Seminário aprova plano de ação do Bolsa Mumbuca 510 

2015_T2 24/03/2015 Fiscalização e controle foram discutidos em reunião sobre o Moeda Mumbuca 483 

2015_T3 07/04/2015 Sucesso de políticas sociais de Maricá é tema de encontro entre Quaquá e Pedro Paulo 958 

2015_T4 18/08/2015 Comitiva de banco da Tanzânia visita Maricá para conhecer a moeda Mumbuca 429 

2015_T5 28/08/2015 Economia Solidária forma grupo de trabalho para implantação dos CCCPs  628 

2015_T6 07/10/2015 Moeda Mumbuca atrai pesquisadores da Nicarágua 529 

2015_T7 19/11/2015 Recadastramento obrigatório do Cartão Mumbuca inicia dia 24 2977 

2015_T8 23/11/2015 Secretário alerta para importância do recadastramento obrigatório do Cartão Mumbuca 578 

2015_T9 24/11/2015 Recadastramento da Moeda Social Mumbuca leva muitos beneficiários a procurarem os postos  919 

2015_T10 25/11/2015 Prefeitura suspende exigência de apresentação de título de eleitor para recadastramento 669 

2015_T11 25/11/2015 Beneficiários do Bolsa Mumbuca podem se recadastrar mesmo sem documentos  779 
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2015_T12 26/11/2015 Prefeitura e INSS eliminam filas para recadastramento da Bolsa Mumbuca 553 

2015_T13 30/11/2015 Recadastramento do programa Bolsa Mumbuca atinge 70% dos beneficiados  704 

2015_T14 30/12/2015 Economia Solidária entrega primeiros cartões do programa Jovem Solidário  2946 

        

2016_T1 07/01/2016 Artigo do ex-senador Eduardo Suplicy no jornal O Globo cita programa da Moeda Mumbuca  421 

2016_T2 28/06/2016 Programa Renda Básica Cidadania é citado em publicação internacional  298 

2016_T3 08/11/2016 Moeda Social Mumbuca vira documentário de TV  859 

2016_T4 06/12/2016 Seminário para formação de cooperativas 353 

2016_T5 06/12/2016 Turismo é tema de seminário desta terça-feira  225 

        

2017_T1 07/01/2017 Moeda Social Mumbuca completa 3 anos  4586 

2017_T2 12/01/2017 Conselho de Economia Solidária em Maricá  595 

2017_T3 07/02/2017 Maricá é tema de Seminário de Economia Solidária 297 

2017_T4 19/02/2017 Maricá é destaque no mundo com RBC 1778 

2017_T5 06/04/2017 Economia Solidária atualiza cadastro da Mumbuca  1824 

2017_T6 07/04/2017 Economia Solidária atualiza cadastro de beneficiários 444 

2017_T7 10/04/2017 Cartão Mumbuca no Caminhão do Peixe 625 

2017_T8 29/04/2017 Famílias do Areal recebem o cartão Mumbuca 577 

2017_T9 15/05/2017 Cartão Mumbuca aceito em feiras de artesanato 657 

2017_T10 29/05/2017 Prefeitura anuncia reajuste na Moeda Social Mumbuca  5449 

2017_T11 30/05/2017 Reajuste da Moeda Mumbuca será no dia 1º de julho 1498 

2017_T12 06/03/2017 Renda Básica de Cidadania é tema de reportagem de tevê europeia 657 

2017_T13 20/06/2017 Câmara aprova reajuste de programas sociais  1184 

2017_T14 29/07/2017 Sapad e Seas promoveram cadastro para Moeda Mumbuca 692 

2017_T15 18/08/2017 Inscrições para Moeda Mumbuca sábado em Ponta Negra  978 

2017_T16 24/08/2017 Cadastro para novos beneficiários do Cartão Mumbuca será encerrado nesta sexta-feira 22250 

2017_T17 25/08/2017 Assistência Social colabora com as novas inscrições para Cartão Mumbuca 1576 

2017_T18 06/09/2017 Palestra de Economia Solidária para jovens do CDB 289 

2017_T19 15/09/2017 Maricá faz apresentação na Rede de Gestores de Economia Solidária do Brasil  199 

2017_T20 05/10/2017 Encontro vai discutir fomento a projetos de desenvolvimento municipal  323 

2017_T21 06/10/2017 Sistema de Cooperativas de crédito é apresentado para empresários e sociedade civil  326 

2017_T22 30/10/2017 Economia Solidária quer estender projetos para aldeias indígenas de Maricá 420 

2017_T23 01/11/2017 Economia Solidária conhece como funciona o Sicoob  427 

2017_T24 16/11/2017 Atualização do cadastro dos beneficiários do Cartão Mumbuca começa dia 21-11 20385 

2017_T25 29/11/2017 Novo sistema do Cartão Mumbuca será apresentado aos comerciantes em reunião dia 04-12 866 

2017_T26 06/12/2017 Nova plataforma da Moeda Mumbuca é apresentada a comerciantes da cidade 1489 

2017_T27 21/12/2017 Programa Renda Mínima Mumbuca é destaque em seminário de Economia Solidária na Paraíba 623 

        

2018_T1 03/01/2018 Recadastramento do cartão mumbuca continua na segunda (08-01) 1429 

2018_T2 09/01/2018 Iniciado recadastramento do Cartão Mumbuca 8784 

2018_T3 10/01/2018 Desenvolvedores discutem nova plataforma do Cartão Mumbuca 955 

2018_T4 05/02/2018 Moradores do MCMV tiram dúvidas sobre Cartão Mumbuca  2746 

2018_T5 28/02/2018 Assistência Social emite declaração do NIS para beneficiários do Cartão Mumbuca 1638 

2018_T6 07/02/2018 Produtores locais e governo se reúnem para falar sobre feira municipal  391 

2018_T7 02/03/2018 Economia Solidária faz cadastro para o Cartão Mumbuca Indígena  1072 

2018_T8 12/03/2018 Maricá marca presença no Fórum Social Mundial  499 

2018_T9 16/03/2018 Debate sobre bancos comunitários no Fórum Social Mundial 429 

2018_T10 21/03/2018 Comércio vai dar descontos para compra com Cartão Mumbuca 2050 
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2018_T11 10/04/2018 Prazo de atualização do Cartão Mumbuca é ampliado 1917 

2018_T12 08/05/2018 Últimas semanas para atualizar o Cartão Mumbuca 2942 

2018_T13 15/05/2018 Moradores do 2º distrito ganham agência do Banco Mumbuca 1918 

2018_T14 21/05/2018 Inaugurada em Cordeirinho 3ª agência do Banco Mumbuca 1325 

2018_T15 28/05/2018 Prefeito Fabiano Horta abre sua conta no Banco Mumbuca 1732 

2018_T16 26/07/2018 Jovens Tutores recebem formação para o Mumbuca Futuro 731 

2018_T17 23/08/2018 Economia Solidária estuda implantação de aplicativo de táxi com pagamento pelo cartão 

Mumbuca 

577 

2018_T18 11/09/2018 Maricá é destaque em encontro de bancos solidários no Ceará 333 

2018_T19 19/09/2018 Habitação e Banco Mumbuca discutem parceria para programa Locação Social 668 

2018_T20 29/09/2018 Seminário no Henfil marca integração do poder público para desenvolvimento econômico de 

Maricá  

492 

2018_T21 05/10/2018 Prefeitura apresenta experiências em Economia Solidária em Fórum na Espanha 372 

2018_T22 18/10/2018 Semana de atividades com alunos no Mumbuca Futuro 376 

2018_T23 22/10/2018 Intervenção artística no CEM Joana Benedicta pelo projeto Mumbuca Futuro 403 

2018_T24 09/11/2018 Banco Mumbuca vai financiar materiais de construção pelo Casa Melhor  1897 

2018_T25 22/11/2018 Prefeitura promove diálogo com núcleo de desenvolvimento social da UFRJ 298 

2018_T26 11/12/2018 Moradores recebem Projeto Casa Melhor  410 

2018_T27 18/12/2018 Alunos que participaram do Mumbuca Futuro recebem certificado 414 

2018_T28 21/12/2018 Prefeitura inaugura agência do Banco Mumbuca em Itaipuaçu 3269 

        

2019_T1 07/02/2019 Prefeitura confirma recarga do Cartão Mumbuca 3087 

2019_T2 25/02/2019 Bloco Joga a Mumbuca pro alto abre o carnaval da cidade 373 

2019_T3 17/05/2019 Curso “Ambiente e Sociedade” para educadores do Mumbuca Futuro 559 

2019_T4 28/05/2019 Prefeitura amplia programa Renda Básica e Cidadania 1872 

2019_T5 31/05/2019 Renda Básica de Cidadania aumenta valor de benefício e número de usuários 4356 

2019_T6 28/06/2019 Programa Cartão Mumbuca é aperfeiçoado através do Renda Básica de Cidadania  20570 

2019_T7 04/07/2019 Crédito do Cartão Mumbuca em julho terá atraso 2461 

2019_T8 13/07/2019 Créditos do Cartão Mumbuca são depositados  2788 

2019_T9 23/07/2019 Instituto de pesquisa americano chega a Maricá para estudar a moeda social Mumbuca 2236 

2019_T10 24/07/2019 Maricá alinha parceria com o Jain Family Institute, de Nova Iorque  468 

2019_T11 02/08/2019 Abertas inscrições do Mumbuca Futuro para alunos do 9º ano da rede municipal 1605 

2019_T12 07/08/2019 Renda Básica passa a ser de 130 Mumbucas por pessoa e deve injetar R$ 18 milhões na 

economia local  

5076 

2019_T13 09/08/2019 Prefeitura lança Mumbuca Futuro para alunos do 9º ano neste sábado 1621 

2019_T14 12/08/2019 Mumbuca Futuro: poupança para estudantes da rede municipal  1437 

2019_T15 13/08/2019 Economia Solidária faz chamamento público para empresa que vai gerir moeda social 1832 

2019_T16 02/09/2019 Inscrição para o Mumbuca Futuro termina dia 11-9 1033 

2019_T17 07/11/2019 Prefeitura entrega 500 cartões do Mumbuca Futuro 1337 

2019_T18 14/11/2019 Prefeitura fará novo cadastramento para o Cartão Mumbuca 39062 

2019_T19 19/11/2019 Todos os 34 locais de inscrição para o cadastramento do Cartão Mumbuca funcionarão neste 

feriado  

9028 

2019_T20 19/11/2019 Cadastro de novos usuários do Cartão Mumbuca começa com grande movimentação nas escolas 11753 

2019_T21 21/11/2019 Mais de três mil pessoas inscritas no Cartão  Mumbuca até o terceiro dia de cadastro 1908 

2019_T22 29/11/2019 Fórum em Maricá com representantes da América Latina sobre economias alternativas 362 

2019_T23 18/12/2019 Servidores e beneficiários irão receber abono natalino em mumbucas 3440 

  posts sec economia solidária   

2020_T1 07/01/2020 Mudança na Secretaria de Economia Solidária 1420 

2020_T2 13/02/2020 Pesquisa internacional comprova eficiência do programa Renda Básica da Cidadania 1601 
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2020_T3 13/02/2020 Números do Abono Natalino demonstram aquecimento da economia local com iniciativa 698 

2020_T4 14/02/2020 Renda Básica de Cidadania ganha mais destaque na imprensa internacional 3039 

2020_T5 26/03/2020 Prefeitura deposita créditos do Abono Natalino antecipado 3459 

2020_T6 03/04/2020 Prefeitura credita 300 Mumbucas para os mais de 40 mil beneficiários  2273 

2020_T7 22/04/2020 Sistema Mumbuca opera normalmente 3874 

2020_T8 24/04/2020 Prefeitura prorroga fechamento do comércio até o dia 5 de maio 2020 

2020_T9 05/05/2020 Prefeitura credita 2ª parcela do Cartão Mumbuca 5075 

2020_T10 13/05/2020 Prefeito decreta novas medidas de enfrentamento a Covid-19 3881 

2020_T11 27/05/2020 Calendário de pagamento da Renda Básica da Cidadania de junho 10070 

2020_T12 24/06/2020 Câmara aprova prorrogação do aumento da RBC por mais três meses 1781 

2020_T13 03/07/2020 Programa Renda Básica da Cidadania ampliado é creditado 1205 

2020_T14 11/12/2020 Programa Renda Básica de Cidadania é destaque na imprensa sueca 1559 

2020_T15 14/12/2020 PAE, PAT e Mumbuca são prorrogados até 2021 14338 

  posts sec desenvolvimento   

D_2020_T1 06/02/2020 Maricá entre as 60 cidades que mais geraram empregos formais no país 2303 

D_2020_T2 25/03/2020 Secretário de Desenvolvimento Econômico reafirma medidas de proteção ao trabalhador em 

Maricá 

2792 

D_2020_T3 28/03/2020 Auxílio ao autônomo e ao informal no Programa de Amparo ao Trabalhador tem regras 

definidas 

39822 

D_2020_T4 31/03/2020 Inscrições para o PAT começam nesta quarta-feira (01-04) 46437 

D_2020_T5 15/04/2020 Prefeitura divulga linhas de crédito emergenciais para auxílio a empresas 6865 

D_2020_T6 16/04/2020 Começam visitas para conferir informações de inscritos no Programa de Amparo ao Trabalhador 2666 

D_2020_T7 17/04/2020 Prefeitura antecipa primeiros 3.584 pagamentos do PAT 10732 

D_2020_T8 17/04/2020 PAT: Candidatos poderão retificar inscrições indeferidas a partir deste sábado (18) 18356 

D_2020_T9 20/04/2020 Programa de Amparo ao Trabalhador é ampliado pela Prefeitura 13444 

D_2020_T10 20/04/2020 Programa Fomenta Maricá amplia oferta de créditos 3628 

D_2020_T11 23/04/2020 Prefeitura credita 2º lote do PAT para 4.700 pessoas 5721 

D_2020_T12 05/05/2020 Fomenta Maricá tem reunião inicial 908 

D_2020_T13 07/05/2020 Inscrições para o Fomenta Maricá começam nesta quinta-feira 8219 

D_2020_T14 11/05/2020 Prefeitura desenvolve Programa de Amparo ao Emprego 3079 

D_2020_T15 13/05/2020 Prefeito decreta novas medidas de enfrentamento a Covid-19 3881 

D_2020_T16 14/05/2020 Prefeitura detalha critérios do Programa de Amparo ao Emprego 1702 

D_2020_T17 19/05/2020  PAT: Inscrições retificadoras podem ser feitas até quinta-feira (21) 6717 

D_2020_T18 21/05/2020 Maricá brilha na mídia internacional com ações contra pandemia 1281 

D_2020_T19 22/05/2020 Primeiros empresários garantem créditos no Fomenta Maricá 1033 

D_2020_T20 26/05/2020 Inscrições para o PAE iniciam nesta terça-feira (26-05) 3520 

D_2020_T21 27/05/2020 PAE tem os primeiros inscritos 1481 

D_2020_T22 28/05/2020 Programas de suporte econômico em Maricá reduzem índice de desemprego ao menor do estado 762 

D_2020_T23 24/06/2020 Câmara aprova prorrogação do aumento da RBC por mais três meses 1781 

D_2020_T24 29/06/2020 Prefeitura credita 1ª parcela dos créditos para salários de funcionários de empresas  869 

D_2020_T25 28/07/2020 Prefeito faz alerta e anuncia em live novas medidas de segurança contra Covid 3136 

D_2020_T26 14/08/2020 Prestação de contas do Programa de Amparo ao Emprego 1478 

D_2020_T27 30/11/2020 Maricá cria 175 postos de trabalho no mês de outubro em meio à pandemia 360 

D_2020_T28 02/12/2020 Prefeitura envia projeto de lei à Câmara para prorrogar PAT, PAE e o RBC 1240 

D_2020_T29 09/12/2020 Prorrogação do PAT, PAE e Mumbuca passa pela primeira votação da Câmara Municipal 1824 

D_2020_T30 11/12/2020 Programa Renda Básica de Cidadania é destaque na imprensa sueca 1559 

D_2020_T31 14/12/2020 PAE, PAT e Mumbuca são prorrogados até 2021 14338 

Fonte: https://www.marica.rj.go.br; * visualizações até set-out/2021, período de coleta dos textos 
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faseum_selecao 

Prefeitura de Maricá anuncia criação de “moeda social” 

Numa audiência pública realizada na tarde desta quinta-feira (18/04), a Prefeitura de Maricá anunciou a criação da “Moeda 

Social Mumbuca”. Um projeto de lei prevê a instituição da moeda local como opção ao Real em todo o município, a 

organização de um banco comunitário popular, a disponibilização de linhas de crédito para estímulo ao 

microempreendedorismo e a concessão de benefícios mensais da prefeitura a famílias que estejam em situação de risco 

social. Com o projeto – um desejo antigo do prefeito Washington Quaquá baseado em modelos de sucesso implementados 

em outras cidades do país – a previsão é que a economia da cidade seja beneficiada com um volume da ordem de R$ 7 

milhões em menos de dois anos, beneficiando especialmente o comércio. Durante a audiência pública, realizada no Ginásio 

do Colégio Cenecista, no Centro de Maricá, o secretário municipal de Direitos Humanos, Miguel Moraes, que coordenou o 

grupo de criação do projeto, explicou os detalhes da moeda social. Esclareceu, por exemplo, que cada “mumbuca” valerá um 

Real (R$1,00) e que a nova moeda não será obrigatória, mas uma opção para incrementar o comércio da cidade. E ressaltou 

que a sociedade civil, por meio de um conselho, terá participação ativa no projeto. – “É importante destacarmos a 

transparência de todo o processo. Nessa etapa de apresentação do projeto, as audiências públicas são fundamentais. Essa é a 

primeira de outras que pretendemos fazer em todos os distritos da cidade, para que mais moradores possam participar das 

discussões. Mas, a participação popular não termina aí. Haverá um conselho paritário, com representantes da sociedade civil, 

para fiscalizar a destinação dos recursos para o projeto”, antecipou Miguel Moraes. 

Além de movimentar a economia com a circulação das “mumbucas”, o projeto prevê a criação de um banco popular que, 

entre outras atribuições, disponibilizará linhas de crédito de até R$ 15 mil para pescadores, agricultores, comerciantes e 

todos os micro e pequenos empresários da cidade. “Esse dinheiro poderá fortalecer, por exemplo, o trabalho das tapeceiras 

do Espraiado [localidade rural de Maricá conhecida pela arte da tapeçaria] ou dos pescadores de Zacarias. São exemplos 

concretos de grupos que poderão ser beneficiados”, ressaltou o secretário de Direitos Humanos. Para o secretário municipal 

de Desenvolvimento Econômico, Lourival Casula, a criação da moeda terá impactos positivos no crescimento 

socioeconômico de Maricá. “É imprescindível a parceria com a associação comercial e com a CDL para estimular a 

circulação da moeda nos estabelecimentos de toda cidade”, declarou, ressaltando que a prefeitura irá injetar os recursos que 

está recebendo de impostos em prol das famílias mais carentes”. 

No projeto apresentado pela Prefeitura de Maricá, há um instrumento inédito no país entre os modelos de moeda social 

existentes. O governo municipal vai complementar a renda de famílias que estão abaixo da linha da pobreza. Por mês, essas 

famílias receberão um benefício de 100 mumbucas (o que equivale a R$ 100). Como há famílias na cidade que ainda não 

estão incluídas no “Bolsa Família”, do Governo Federal, as mumbucas serão aliadas no combate à pobreza extrema. 

O Presidente da Câmara Legislativa, vereador Fabiano Horta, acompanhou a audiência e lembrou que em 2011 um projeto 

sobre o mesmo tema chegou a ser apresentado pela prefeitura, mas que o cenário político da época não permitiu a discussão 

do assunto pelos vereadores. “No passado, o cenário era conflituoso e hostil, o que encobriu a natureza explicativa do 

projeto. Hoje, temos a oportunidade de avaliarmos o quanto a economia e o comércio local serão beneficiados”, explicou 

Fabiano Horta, que aproveitou para dizer que a Câmara irá apreciar o projeto assim que o texto final chegar à casa 

legislativa. 

A formatação do projeto está sendo acompanhada por diversas áreas do governo municipal, entre elas a Procuradoria 

Municipal e as secretarias de Direitos Humanos, Fazenda, Trabalho, Assistência Social e Desenvolvimento Econômico. 
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Entre os detalhes do modelo proposto está a criação de um Fundo Municipal para subsidiar o projeto. O fundo receberá 

recursos do Orçamento Municipal e de bancos e empresas públicas ou privadas – com quem a Prefeitura de Maricá firmará 

parcerias. Com o dinheiro do fundo, que será gerido por um conselho com a participação da sociedade, um banco 

independente (que não será administrado pela Prefeitura) fará a moeda circular, seja por meio de financiamentos, seja através 

da simples troca de reais pelas “mumbucas”. 

“Além de recursos do orçamento municipal, temos a alternativa de abastecer o fundo com parte dos recursos dos royalties do 

petróleo. Mas é importante dizer que a aplicação final do dinheiro não será determinada pela prefeitura”, esclareceu o 

secretário Miguel Moraes. 

A mesa da audiência pública foi composta pelos secretários municipais de Direitos Humanos (Miguel Moraes), 

Desenvolvimento Econômico (Lourival Casula), Cultura (Sérgio Mesquita), Transporte (Leandro Costa), Pesca (Rubem 

Pereira) e Turismo (Amaury Vicente), além da procuradora geral (Maria Inez Pucello), da subsecretária de Trabalho (Patrícia 

Villela), do presidente da Câmara de Vereadores (Fabiano Horta) e do presidente da Federação das Associações de 

Moradores de Maricá (Eduardo de Souza). 

 

 

Prefeito lança Moeda Social Mumbuca 

O Prefeito de Maricá, Washington Quaquá, lançou na manhã desta segunda-feira (30/12) a primeira moeda social eletrônica 

do país – a Mumbuca, criada com o intuito de combater a pobreza extrema na cidade e aquecer o comércio local. 

Direcionado à população de baixa-renda, o projeto conta com a Bolsa Mumbuca – uma transferência mensal de 70 

mumbucas (que equivalem a R$ 70) para famílias com renda mensal de até um salário mínimo. 

A cerimônia de lançamento, realizada na Rodoviária do Povo de Maricá, no Centro, reuniu as primeiras 40 famílias 

beneficiadas, secretários municipais, vereadores e a primeira-dama Rosangela Zeidan. Ao todo, 3.500 famílias já estão 

cadastradas e a previsão é de que sejam 20 mil até 2016. 

Para o prefeito, o programa será fundamental na erradicação da pobreza na cidade. "Nosso desafio é garantir renda mínima 

para as famílias carentes e também alavancar o desenvolvimento da economia local”. Ainda segundo o prefeito, o benefício 

mensal será aumentado gradativamente, para R$ 100 já durante o próximo ano, até alcançar R$ 300, em 2016. “Nosso 

governo é pautado em ações que melhoram efetivamente a vida do povo. Na medida em que a receita do município crescer, 

iremos aumentar o valor da Bolsa Mumbuca”, completou. 

Luciana Barbosa Mariano, de 42 anos, moradora no bairro Pedreiras, foi a primeira a testar o benefício. Na primeira compra, 

feita no mercado Jolumar, no Flamengo, gastou 18 Mumbucas com frutas e ovos. “Tem mês que não pago a conta de luz, em 

outros não consigo pagar a água e vou me esforçando para sobreviver. Essa ajuda me trará muito alívio”, ressaltou. Mãe do 

pequeno Murilo, de três anos, Luciana é beneficiária do Bolsa Família e trabalha como faxineira, ganhando cerca de R$ 200 

por mês. 

Para a proprietária do mercado Jolumar (o primeiro estabelecimento cadastrado no programa), Lúcia Mara da Silva Rosa 

Policarpo, de 42 anos, a moeda Mumbuca vai fortalecer os microempresários de Maricá. “Esse dinheiro vai circular somente 

nos locais cadastrados. A gente acaba perdendo vendas porque muitos compram em grandes redes e agora, com as 

mumbucas, o fluxo de vendas no pequeno comércio vai aumentar”, comemora. 

Airce da Silva Azeredo, de 63 anos, também já recebeu o cartão. Sem direito à aposentadoria, ela, o esposo e um filho de 31 

anos vivem com o benefício de R$ 70 do programa federal Bolsa Família. “Não temos uma renda fixa. Meu marido e meu 

filho fazem bico. Com a Bolsa Mumbuca vou poder comprar remédios, por exemplo. Sou hipertensa e não posso descuidar 

da minha saúde”, disse. 

No discurso de abertura do evento, o secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Miguel Moraes, ressaltou que 

um estudo socioeconômico feito apontou que mais de 70% das famílias maricaenses recebem menos que três salários 

mínimos. “Destas, mais de 15 mil ganham até um salário mínimo. Mais do que criar uma moeda alternativa, estamos 

oferecendo condições mais dignas às famílias necessitadas”, declarou o secretário. 

Miguel Moraes informou ainda que o processo de cadastramento das famílias será retomado nesta sexta-feira (3 de janeiro) 

pelo Instituo Palmas, que é o responsável pela implantação da Moeda Mumbuca em Maricá. “Temos condições de atender 

atualmente até 13.500 famílias. Quem já se cadastrou, receberá os cartões no máximo até meados de janeiro, na medida em 

que checarmos a documentação entregue”, reforçou. 

Já o Presidente da Câmara Legislativa, vereador Fabiano Horta, ressaltou que o projeto foi aprovado com unanimidade pelos 

atuais vereadores e que a Mumbuca trará mais dignidade aos beneficiados. “Hoje, temos o orgulho de oferecer um programa 

inovador, que vai transformar a vida dessas famílias”, declarou. 

Entenda como funciona a Moeda Social Mumbuca 

Baseado em modelos de sucesso implementados em outras cidades do país, como Fortaleza, o grande diferencial do 

programa em Maricá será a utilização de cartões de débito para a circulação da moeda (em geral as moedas sociais possuem 

cédulas em papel que substituem as do Real). 

Com expertise de mais de 15 anos na área de economia solidária no país, o Instituto Banco Palmas, de Fortaleza, é o 

responsável pela criação da primeira moeda social do Brasil. Coordenador do Instituto e presidente da Rede Brasileira de 
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Bancos Comunitários, João Joaquim de Melo explica como será a formação do Banco Comunitário de Maricá e o processo 

de gerenciamento da moeda local. “Somos a única entidade gestora de moedas sociais com reconhecimento do Banco 

Central do Brasil e já formamos outros 109 bancos comunitários. Fomos contratados pela Prefeitura de Maricá e a nossa 

missão é, durante um ano, orientar moradores e comerciantes”, declara. “O banco terá uma equipe de 17 pessoas para esse 

suporte técnico, que inclui a instalação das máquinas de cartão nos estabelecimentos comerciais e tudo o que diz respeito à 

operação financeira do projeto”, completa. 

Entusiasmado com a oportunidade de coordenar o projeto pioneiro de Maricá, o coordenador reforça o poder de 

transformação das moedas sociais na economia local. “Em Fortaleza, onde o Banco Palmas surgiu, o comércio na área onde 

a moeda social circula registrou crescimento de 40% em cerca de cinco anos”, destaca. 

Ainda sobre o banco comunitário de Maricá, João explica que o órgão terá outras funções além da administração da moeda. 

“Haverá linhas de empréstimo de até R$ 15 mil para as famílias e para microempreendedores, agricultores familiares, 

pescadores, artesãos e pequenos comerciantes, além de produtos como seguros e cursos de capacitação É importante que a 

população saiba que o banco será um legado para a cidade e que ele terá vida própria após esse primeiro ano sob a nossa 

supervisão”. 

 

Ícone da economia solidária, o professor Paul Singer acompanha entrega de cartões do Bolsa Mumbuca 

O Instituto Palmas, responsável pela implantação do Programa Social Moeda Mumbuca em Maricá, realizou, na manhã desta 

quinta-feira (dia 06/02), a distribuição de mais 900 cartões do total de dois mil da primeira moeda social eletrônica do país – 

criada para combater a pobreza extrema na cidade e aquecer o comércio local. Realizada na Praça Orlando de Barros 

Pimentel, o evento contou com a presença do atual secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e 

Emprego, o ícone da economia solidária Paul Singer. 

Em declaração durante o evento, Paul Singer destacou que no Brasil existem 103 bancos comunitários, mas, somente em 

Maricá o programa utiliza a moeda social para distribuição de renda para as famílias carentes. "A cidade está uma lição de 

cidadania para outros municípios do país contribuindo para retirar pessoas sofridas da extrema pobreza", declarou o 

sociólogo. Para ele, o capitalismo selvagem que norteia a economia de diversas economias está em fase de degeneração. 

"Milhares de jovens estão desempregados na Europa e nos Estados Unidos por idealizarem um sistema competitivo e 

devassador. A economia solidária prevê exatamente o oposto. É governar para o povo e com o povo. Isso é democracia 

participativa", declarou Paul Singer. 

Representando o prefeito Washington Quaquá, o vice-prefeito Marcos Ribeiro citou também a importância do programa para 

erradicar a pobreza na cidade e também estimular o comércio local. "Por meio desse programa, queremos garantir renda 

mínima para as famílias carentes, inicialmente com 70 mumbucas mensais, e também alavancar o desenvolvimento da 

economia local". Ainda de acordo com o vice-prefeito, o benefício mensal será aumentado gradativamente, para R$ 100 já 

durante o próximo ano, até alcançar R$ 300, em 2016, beneficiando 20 mil famílias. 

Também presente à cerimônia, o presidente da Câmara de Vereadores, Fabiano Horta, destacou a importância do Bolsa 

Mumbuca para a população carente. "O programa permite modificar o futuro de diversas famílias maricaenses, melhorando a 

renda da população. Milhões de reais estão sendo investidos para a construção de uma política pública de transferência de 

renda", salientou o presidente, ressaltando que o projeto da Bolsa Mumbuca foi aprovado por unanimidade pelos atuais 

vereadores. 

O secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Miguel Moraes, justificou a implantação do programa em Maricá. 

"Mais de 15 mil ganham até um salário mínimo e mais de 70% das famílias maricaenses recebem menos que três salários 

mínimos. Nosso objetivo é oferecer condições mais dignas às famílias carentes", declarou o secretário, acrescentando que em 

março serão entregues mais três mil cartões. 

O Coordenador do Instituto e presidente da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, João Joaquim de Melo, lembrou sobre 

a implantação do primeiro banco comunitário, o Palmas, no Ceará, e a importância dele para a população extremamente 

pobre do local. "Lá, não tínhamos apoio da prefeitura nem de outro setor. Éramos miseráveis economicamente, porque 

comprávamos nossos produtos em outras cidades. A moeda solidária permitiu que investíssemos e fortalecêssemos o 

comércio local que registrou um crescimento de 40% em cerca de cinco anos", declarou o presidente. Para Joaquim, a 

experiência de Maricá é ainda mais positiva porque além da transferência de renda para as comunidades carentes, o Banco 

Palmas permite também o empréstimo ao microprodutor e ao pequeno empreendedor. "Haverá linhas de empréstimo de até 

R$ 15 mil para as famílias e para microempreendedores, agricultores familiares, pescadores, artesãos e pequenos 

comerciantes, além de produtos como seguros e cursos de capacitação É importante que a população saiba que o banco será 

um legado para a cidade", frisou o presidente. 

Para a proprietária do mercado Líder (um dos estabelecimentos que aderiram ao programa), Rita do Amparo de Oliveira, 

está na expectativa de aumentar suas vendas. "Esse programa é uma contribuição imensa para a população de Maricá e 

também para os comerciantes. A moeda Mumbuca vai fortalecer os microempresários de Maricá porque esse dinheiro vai 

circular somente nona cidade", declarou a proprietária. 

Beneficiárias do cartões 

Luciléia Machado, de 47 anos, é moradora do bairro Saco das Flores, e recebeu das mãos do secretário nacional de 
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Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Paul Singer, o primeiro cartão entregue no Centro. Beneficiária 

do Bolsa Família, Luciléia tem uma renda mensal que não chega a um salário mínimo. "O dinheiro sempre falta, vai ser uma 

ajuda e tanto", afirmou. 

Quem também recebeu seu cartão na manhã desta quinta-feira (06/02) foi Nilzete Egydia Cruz dos Santos, de 58 anos, 

moradora do bairro Marques. Ela é aposentada, não recebe bolsa família e vive com marido e um filho de 36 anos. "Não 

tenho renda fixa porque meu marido não tem salário. Só de remédio gasto mais de R$ 400 por mês. Sou diabética e 

hipertensa e com certeza esse benefício vai ajudar e muito nos gastos com a farmácia", declarou Nilzete. 

 

Entregues mais 2.280 cartões do Bolsa Social Mumbuca 

Responsável pela implantação do programa Moeda Social Mumbuca em Maricá, o Instituto Palmas efetuou a distribuição, 

nesta sexta-feira (28/03), de mais 2.280 cartões, do total de seis mil, da primeira moeda social eletrônica do país, criada pela 

Prefeitura, para combater a pobreza extrema na cidade e para estimular o crescimento do comércio local. Os contemplados 

recebem um benefício mensal de 70 Mumbucas (o que equivalente a R$ 70), com previsão de chegar a 300 Mumbucas por 

família até 2016. O evento foi realizado na Praça Orlando de Barros Pimentel e contou com a presença do secretário 

municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Miguel Moraes, e do coordenador do Instituto Palmas, João Joaquim de Melo. 

O secretário Miguel destacou a importância do programa para a população maricaense. “Com parte do repasse dos royalties, 

é feita a complementação de renda para as famílias carentes que ganham uma ajuda mensal para ajudar nas despesas 

domésticas. Nossa meta é beneficiar 13.500 famílias”. Ainda segundo Miguel, a partir de abril, será iniciada uma segunda 

fase do programa com a liberação de linhas de crédito, de até 15 mil Mumbucas, para o microprodutor, 

microempreendedores, agricultores familiares, pescadores, artesãos e pequenos comerciantes. 

O presidente da Rede Brasileira de Bancos Comunitários e também coordenador do Instituto Palmas, João Joaquim de Melo, 

relembrou a implantação há 15 anos do primeiro banco comunitário no Ceará, o Palmas, e destacou que, apesar de recente, o 

modelo adotado por Maricá serve de referência para outras cidades no Brasil e também no exterior. “O diferencial da 

Mumbuca é que além de contribuir para a erradicação da pobreza extrema com a transferência direta de renda, ela incentiva 

o uso da moeda local apenas no comércio local. O que é bom para todos”, declarou o presidente acrescentando que, nessa 

semana, foi realizada, em Paris, uma Conferência Internacional de Economia Solidária onde o programa adotado em Maricá 

foi apresentado e amplamente discutido pelo público internacional. 

Para o secretário municipal de Transportes, Leandro Costa, que também esteve no evento, o programa serve para melhorar as 

condições de vida das famílias carentes. “O benefício garante pelo menos uma renda mínima mensal a quem mais precisa do 

benefício”, declarou o secretário. Leandro acrescentou que está previsto para o dia 26 de maio (aniversário da cidade) o 

início de operações dos dez ônibus da Empresa Maricá Transportes Públicos (MTP). 

Para Lúcia Mara da Silva Rosa Policarpo, proprietária do mercado Jolumar, primeiro estabelecimento cadastrado no 

programa, a moeda Mumbuca contribuiu muito para aumentar o movimento em seu estabelecimento. “No mês de fevereiro, 

somente do programa, tive uma movimentação de 25 mil Mumbucas e isso é muito positivo, principalmente para o pequeno 

comércio. Estou muito satisfeita e já estou pensando em aumentar a oferta de produtos que antes não comercializávamos, 

como, por exemplo, o setor de açougue”, frisou a comerciante. 

Ajuda mensal às famílias carentes 

Luci Rosângela Pereira Cunha, de 40 anos, moradora do Caxito, cria os quatro filhos apenas com uma renda que não chega a 

R$200, fruto de serviços de faxina que realiza de forma esporádica. “Minha filha mais velha, que é professora, me ajuda a 

sustentar os demais. Esse benefício vai ser muito útil para comprar comida e remédio”, destacou Luci. 

Adriana Braga de Abreu, de 37 anos, moradora do bairro Pedreiras, possui três filhos, está desempregada e é mãe solteira. 

Ela não tem com quem deixar o pequeno Cauã, de dois anos, para poder trabalhar e vive graças ao programa federal Bolsa 

Família, no valor mensal de R$230. “Todo mês é um sacrifício para alimentar os meus filhos. O que mais queria era arrumar 

um emprego, mas ainda não posso porque não tenho com quem deixar meu filho de dois anos e pior que ainda não recebo 

pensão. Tenho a certeza de que esse cartão vai ser muito bem usado para colocar comida em casa”. 

O aposentado Braz Pereira da Silva, de 59 anos, mora numa casa alugada em Inoã, com a esposa, e vive com um salário 

mínimo. “Todo mês tenho que me virar para pagar as contas. Tem mês que, só na farmácia, gasto mais de R$300 com 

remédio para hipertensão para mim e para minha esposa. Esse cartão vai contribuir muito para as despesas domésticas”, 

declarou. 
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Prefeitura amplia programa Renda Básica e Cidadania 

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidaria, anunciou neste sábado (25/05), em cerimonia 

realizada no Cineteatro Henfil, no Centro, a ampliação do seu programa “Renda Básica e Cidadania”. A ação oferece apoio 

econômico as famílias de Maricá com renda de até três salários mínimos. De acordo com o secretário Diego Zeidan, com a 

ampliação cada membro da família beneficiada passará a receber uma ajuda 130 Mumbucas (R$ 130).  

“Hoje Maricá é o único município do Brasil que segue a lei de autoria do senador Suplicy, que implantou um programa de 

renda básica na prática”, afirmou Diego Zeidan. “Como todos sabem Maricá possui a Moeda Mumbuca, que utiliza o cartão 

Mumbuca como ferramenta de pagamento e que atualmente atende a 14 mil famílias do município”, destacou. 

“Atualmente temos duas modalidades de programa, o “Renda Básica e Cidadania” e o “Renda Mínima Mumbuca”, com essa 

ampliação passaremos ter somente a modalidade “Renda Básica e Cidadania que irá absorver a outra modalidade”, detalhou 

Diego. 

“Maricá com suas políticas sociais e seus programas de Renda Básica tem todas as condições para ser um exemplo para o 

estado, para o Brasil e para o mundo. Sempre que venho ao município fico animado com as iniciativas da gestão municipal 

que entende a necessidade de levar dignidade para a sua população”, disse o vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, 

presente à cerimônia. “Sugiro que a prefeitura faça uma pesquisa para saber dentro do município se o fato das pessoas 

estarem dentro de um programa de renda básica fez com que elas parassem de trabalhar. Em meus estudos identifiquei 

justamente o contrario. Pessoas que não trabalhavam passaram a trabalhar a partir do momento que tiveram condições 

mínimas de sobrevivência”, sugeriu Suplicy. 

“É importante que a população de Maricá conheça o Banco Mumbuca, abra a sua conta e utilize a moeda local, pois isso 

ajuda a movimentar a economia de Maricá”, afirmou a deputada estadual Rosângela Zeidan. “Os críticos ao programa Renda 

Básica e Cidadania pensam assim porque desconhecem o quanto esse programa é importante para a dignidade da população 

mais carente de recursos do nosso município”, avaliou a deputada. 

“Precisamos ter em mente que a distribuição de renda de forma direta ou de forma indireta que a prefeitura de Maricá tem 

feito é muito importante inclusive do ponto de vista da inteligência econômica dentro do capitalismo, onde temos uma 

sociedade, mesmo que de forma mínima, pode fazer uso do consumo e com isso ajudar a girar a roda da economia local”, 

concluiu o vice-prefeito Marcos Ribeiro.  

 

Renda Básica passa a ser de 130 Mumbucas por pessoa e deve injetar R$ 18 milhões na economia local 

Os beneficiários do Programa Renda Básica de Cidadania (RBC), cujos depósitos foram feitos nesta quarta-feira (07/08), 

quinto dia útil do mês, já receberam o crédito com a modificação anunciada pela Prefeitura.  

A partir de agora, cada integrante da família passa a receber 130 Mumbucas (antes eram em média 100 Mumbucas para toda 

a família). Com essa mudança, feita com a unificação dos programas contemplados pelo projeto, os benefícios que 

alcançavam 14 mil famílias, atenderão agora a quase 30 mil pessoas, de acordo com dados da Secretaria de Economia 

Solidária. O objetivo é chegar às 50 mil pessoas inscritas no CadÚnico do governo federal. 

“Quem já recebia o benefício, a partir de hoje, começou a receber na modalidade RBC. No caso de os cartões nos quais o 

valor do crédito somado em Mumbucas não coincidir com a quantidade de membros da família, pedimos que a pessoa venha 

até a secretaria para atualizar e garantir o pagamento no próximo mês”, disse Diego Zeidan, secretário da pasta. Os 

beneficiários dos programas Renda Mínima Mumbuca, Renda Mínima Jovem Solidário e Renda Mínima Gestante foram 

absorvidos na RBC. 

Quem ficou feliz com essa novidade foi a diarista Panmella Tófolli, de 36 anos, de Cordeirinho. Panmella mora com mais 3 

filhos (Lorenzo, de 11 anos Sophia, de nove e Laura Elis, de três anos) e com a soma de todos eles vai conseguir encher mais 

o carrinho do supermercado. “Isso é uma maravilha. Antes, eu fazia compras em sacolão, utilizava na farmácia e fazia 

pequenas compras no mercado e, agora, até mais iogurte vou conseguir comprar para os meus filhos. Estou indo agora ao 

mercado garantir minha compra do mês”, disse Panmella. 

Além do impacto social, o benefício também reforça o impacto positivo do programa de transferência de renda na cidade. 

Segundo dados da própria secretaria, antes da ampliação a injeção de dinheiro na economia local – o sistema utiliza um 

cartão de débito que só vale na cidade – estava na ordem de R$ 2 milhões por mês, mas o impacto é ainda maior. Com a 

nova estrutura, a entrada de recursos deverá chegar a R$ 6 milhões por mês quando o RBC alcançar os 50 mil cadastrados. 

Um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) revelou que para cada R$1 que entram na economia das 

cidades em ações desse tipo, o programa gera mais R$3. “Considerando esse cálculo, seria R$ 18 milhões por mês 

circulando no município com a Mumbuca”, acrescenta o secretário Diego Zeidan. Isso explicaria porque, apesar da crise em 

outros municípios, Maricá vem registrando sucessivos saldos positivos na geração de empregos formais, segundo dados do 

Ministério do Trabalho. 

Novos cadastros 

Ainda de acordo com o secretário, os interessados em ter o benefício devem aguardar a abertura de novos cadastros, cuja 

data ainda não está definida. Vale lembrar que para ter direito aos benefícios do Cartão Mumbuca é necessário comprovar 

renda familiar de até três salários mínimos e ser morador da cidade por mais de três anos, não sendo necessário possuir título 
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de eleitor do município. Para inclusão de CPF de moradores da residência e atualização de dados cadastrais, garantindo que 

todos da família recebam no próximo mês, o beneficiário – que precisa estar inscrito no CadÚnico – deve se dirigir à sede da 

Secretaria de Economia Solidária, na Rua Abreu Rangel, 138 – Eldorado, das 8h às 17h, e o saldo pode ser visualizado 

através do aplicativo E-dinheiro, disponível na plataforma do Google Play. 

A RBC é considerada um direito básico do ser humano, como consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pelo 

termo, toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive 

alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços indispensáveis.  

  

Números do Abono Natalino demonstram aquecimento da economia local com iniciativa  

Encerrados os festejos de fim de ano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico fez um balanço dos resultados das 

políticas públicas implementadas pela Prefeitura de Maricá pelo aquecimento da economia local, especialmente no caso do 

abono natalino, cujos números trouxeram dados relevantes de crescimento de vendas no comércio, hotéis e restaurantes 

locais. O abono natalino pago em Moeda Social Mumbuca para todos os beneficiários do Programa de Renda Básica de 

Cidadania, servidores ativos e inativos do município da Administração direta, indireta e do Poder Legislativo contribuiu de 

maneira significativa para que o mês de dezembro de 2019 batesse com o folga o recorde de mês com maior movimentação 

da moeda local na cidade desde sua criação: foram injetados diretamente no setor de comércio e serviços da cidade cerca de 

R$ 10 milhões, através da Moeda Mumbuca. “O abono natalino pago em moeda social fez com que tivéssemos a certeza que 

cada centavo seria gasto na cidade. Deu ao cidadão mais segurança para fazer suas compras sem estourar seu orçamento e, 

consequentemente, aumentou as vendas no comércio local. Tudo isso teve a capacidade de gerar um círculo virtuoso que 

resultou em mais empregos, renda e oportunidades para a população durante o período e nos dá ainda mais certeza de que a 

utilização da moeda social é um dos grandes propulsores dos números apresentados pela cidade nos últimos anos”, 

comemorou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Sardinha. O índice de satisfação também é visível pela 

maioria dos comerciantes locais. De acordo com pesquisas realizadas na utilização do sistema E-dinheiro, o grau de 

satisfação da rede Credenciada com o Programa Renda Básica da Cidadania, 55% dos comércios consideram ótimo e 40% 

consideram bom o grau de satisfação. Somados, chega-se a 95% de ótimo e bom quanto ao grau de satisfação com o RBC. 

Na economia local, de acordo com o sistema E-dinheiro, dezembro de 2019 registrou mais do que o dobro em relação a 

novembro e mais do que o triplo de compras no comércio local se comparado o mesmo período de 2018. Foram 180,9 mil 

operações de compra na rede credenciada local, contra 49,8 mil no ano anterior, tendo como base o setor de alimentos e 

presentes natalinos. Ao todo, cerca de 60% dos recursos oriundos do abono natalino foram gastos com alimentos, os demais 

para aquisição de produtos em geral no comércio local. A empresária Nadja Monteiro, dona de um comércio 

hortifrutigranjeiro na cidade não esperava um resultado melhor do que já registrava com a aceitação da moeda social. “O 

abono natalino foi assim, surpreendente. Foi de uma grandeza tão grande que a gente não esperava que fosse acontecer desta 

forma. Por que o poder aquisitivo, o poder de compra naquele momento, o abono natalino na mão do consumidor, ele 

cresceu espontaneamente. As pessoas vinham com esse valor e falavam “eu tenho abono, eu tenho valor”. Você sentia que as 

pessoas estavam muito satisfeitas em ter este abono”, declarou. Sobre o aumento das vendas a empresária considerou o mês 

de dezembro um mês especial em seu negócio. “Em relação ao que o abono surtiu para nossa empresa foi claramente visível 

porque aumento de carga, volume de carga à venda, cada vez mais vendendo, isso praticamente dobrou a nossa venda 

mensal. Então ele foi primordial neste mês de natal. Nunca teve um impacto tão forte as nossas vendas no natal desta 

maneira. Ele foi decisivo para nossas vendas”, disse Nadja. Outro ponto muito comemorado é o expressivo aumento no 

número de correntistas no banco Mumbuca no mês de dezembro. Aproveitando dos procedimentos burocráticos que tiveram 

que ser feitos para que os servidores públicos conseguissem receber o abono natalino, o Banco Mumbuca conseguiu abrir 14 

mil novas contas. Ao todo, agora são 38 mil contas abertas no banco. “Queremos louvar a iniciativa no sentido de 

proporcionar aos servidores e beneficiários o abono natalino através da moeda social. Além das contas abertas no Banco 

Mumbuca, no final de 2019 ampliamos o nosso principal programa, o RBC passando para cerca de 40 mil beneficiários. Isso 

significa R$ 6 milhões injetados diretamente na economia local todo o mês. É um impacto muito grande e muito forte”, 

conclui José Carlos de Azevedo, secretário de Economia Solidária, responsável pelo Programa de Renda Básica de 

Cidadania e da interface junto ao Banco Mumbuca. 

 

Renda Básica de Cidadania ganha mais destaque na imprensa internacional 

O levantamento feito por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense (UFF) e do Jain Family Institute (JFI), dos 

Estados Unidos, junto com a Secretaria de Economia Solidária, sobre os efeitos e ganhos trazidos pelo programa Renda 

Básica de Cidadania (RBC) projetou o Cartão Mumbuca novamente na imprensa internacional. A apresentação das primeiras 

conclusões da pesquisa chamou a atenção da mídia principalmente pelo fato de o RBC ser um programa consolidado, com 

um alcance maior e com uma característica que o diferencia dos demais: a moeda social que só circula na cidade e que injeta, 

mensalmente em torno de R$ 6 milhões na economia local. “O programa de Maricá se diferencia por ser uma política que 

alcança toda a cidade”, afirma o site Vox (EUA), comparando a iniciativa da cidade com ações implementadas na Finlância 

(com 2 mil pessoas), em Stockton (Califórnia, EUA, para 125 pessoas em um piloto), e no Quênia (com 26 mil pessoas). Já o 

site especializado em economia Business Insider destaca que o RBC não tem um prazo limitado de atuação, “como os 18 
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meses da experiência de Stockton ou os dois anos do programa de Barcelona (Espanha, 1.000 famílias). Um dos principais 

veículos da Espanha, o El País destaca que “o debate sobre a necessidade de o Estado assegurar as necessidades básicas de 

seus cidadãos cresce como uma bola de neve” e que “diferentemente de outros projetos, o de Maricá contempla uma parte 

significativa da população, um em cada três habitantes, sem prazo, o que permite um conhecimento real dos impactos”. O 

jornal espanhol lembra que a experiência finlandesa foi encerrada sem que a empregabilidade dos atendidos fosse 

melhorada, Tal fato não se registrou em Maricá – a 58ª cidade no país em geração de empregos formais em 2019. Já o 

britânico The Independent destaca a avaliação do CEO do JFI Institute, Michael Stynes sobre o programa Renda Básica de 

Cidadania, classificado por ele como “um passo corajoso, dado por um governo inovador, para melhorar a vida dos seus 

cidadãos”. A britânica BBC, através de seu braço no Brasil, também repercutiu a pesquisa e o prograa em uma extensa 

reportagem publicada em seu site. O levantamento sobre a repercussão na imprensa foi entregue pelo próprio Stynes, que 

esteve na manhã desta sexta-feira (14/02) na Prefeitura, acompanhado de outros integrantes do JFI e do presidente da Rede 

Brasileira de Renda Básica, Leandro Ferreira. O grupo foi recebido pelo secretário de Comunicação, Olavo Noleto e por 

integrantes da equipe da Secom. 
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