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VOLTA ÀS AULAS
Justiça da cidade autoriza que unidades de 

ensino retornem à educação presencial, 

respeitando as medidas de segurança. P. 2Niterói& região

EDUCAÇÃO 
TÁ ON

Estudantes de Maricá recebem tablet que vão 
auxiliar na hora de se prepararem para o Enem, que 

acontece no início do ano que vem. P. 3

Prefeitura de Maricá 
entrega tablets aos 
alunos do Pré-Enem
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Felipe diz que 

a questão da 

sustentabilidade é 

uma causa antiga

Niteroiense disputa prova 
mundial de mobilidade 
com veículos elétricos
O estudante e seus parentes estão em campanha pela internet, já que uma das 
etapas da competição inclui votação popular feita através do site da Shell
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M
ais um orgulho 
para a cidade que 
tanto precisa de so-
luções que melho-

rem a mobilidade: o estudan-
te niteroiense André Felipe 
Guisasola Antunes.

André Felipe se formou no 
colégio Gay Lussac em 2017 
e conquistou uma vaga em 
Engenharia na Unicamp. 
Lá, ele é capitão da equipe 
Ecocar Unicamp, que levou 
um projeto de aplicativo 
para carros elétricos à etapa 
global do Pitch The Future, 
representando o continen-
te americano. A competição 
teve a participação de times 
universitários e escolares do 
mundo todo em prol da cria-
ção de soluções e inovações 
menos poluentes e ambien-
talmente sustentáveis.

O grupo planejou o Eletric 
Mobility para viagem virtual 
de longa distância com veí-
culos elétricos. A rota vai do 
Pão de Açúcar, no Rio, até a 
CN Tower, em Toronto (Cana-
dá). O percurso é com o me-
nor número de paradas e no 
tempo mais rápido possível.

O trabalho dos alunos do 
curso de Engenharia Mecâni-
ca da Universidade de Cam-
pinas (SP) foi o vencedor da 
competição nas Américas. 
Agora, vai representar o con-
tinente na disputa pelo pri-
meiro lugar com países da 
Europa e Ásia. O concurso é 
promovido pela empresa Ro-
yal Dutch Shell.

Tanta aptidão vem de casa: 
tem a Engenharia nas veias 
herdada do avô materno Al-
mir Antunes, ex-secretário 
de Urbanismo de Niterói, e os 
cálculos matemáticos da avó, 
professora Celvia Antunes. 
E mais Física e Matemática 
pelo lado dos avós paternos 
Tomás Guisasola e Sandra 
Gohan Guisasola.

Justiça autoriza retorno das aulas 
presenciais em escolas de Niterói
A decisão, em caráter liminar, abrange unidades de ensino, públicas e privadas, da cidade

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Salas de aula ficaram vazias por meses, por conta da pandemia no novo coronavírus, e voltam aos poucos

A Justiça do Rio de Janeiro, 
por meio da Vara da Infância, 
da Juventude e do Idoso de Ni-
terói, autorizou o retorno ime-
diato das aulas presenciais na 
Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental da cidade.

As aulas foram suspensas 
em março por causa da pan-
demia. No entanto, segundo 
a nova medida judicial, as 
aulas presenciais deveriam 
retornar, desde ontem, em 
creches e escolas, da rede pú-
blica e privada.

A juíza Rhohemara dos 
Santos Carvalho Arce Mar-
ques fixou prazo de 10 dias 
para que o município, a par-
tir de sua intimação, realize as 
adequações necessárias para 
o retorno seguro, observan-
do os protocolos sanitários 
preventivos. Foi fixada multa 
diária de R$ 50 mil caso haja 
descumprimento da medida.

Segundo o texto, as unida-
des que já estiverem em condi-
ções de retornar às aulas pre-
senciais, com observância dos 
protocolos, podem fazê-lo, an-
tes do prazo fixado de 10 dias.

A medida foi determinada 
depois que 47 escolas do muni-
cípio moveram uma Ação Civil 
Pública pedindo pelo retorno 
das aulas. A ordem foi avaliada 
por promotores de Justiça da 
Tutela Coletiva de Proteção à 
Educação do Ministério Públi-
co do Rio (MP-RJ) e teve uma 
decisão favorável no último 
dia 19. Porém, a decisão afirma 
que as aulas vão retornar em 
caráter facultativo, ou seja, os 
pais e responsáveis, bem como 
as escolas, que deverão deter-

minar e avaliar se a criança re-
tornará ou não. 

“Não é justificável e, mui-
to menos, concebível que o 
município caminhe para uma 
normalização das atividades, 
essenciais ou não, como ressal-
tou o parquet, com a abertura 
de diversos setores da socie-
dade, como comércio, sho-
ppings, restaurantes, bares, 
academias (...) e, no entanto, 
não viabilize a retomada do 
ensino presencial nas unida-
des de Educação Infantil e En-
sino Fundamental, ressaltan-
do-se que as Escolas de Ensino 
Médio já retomaram as suas 
atividades e, certamente, não 
contribuíram para o aumento 
do contágio na cidade”, desta-

cou a magistrada na decisão.
O pedido para retomada 

das atividades nas escolas foi 
feito pelo Ministério Público 
do Estado (MPRJ), usando 
como justificativa que o retor-
no das aulas no ensino médio 
não teria provocado aumento 
de casos de Covid-19 na cidade.

O retorno das aulas presen-
ciais para os alunos do terceiro 
ano do Ensino Médio já havia 
sido autorizado em 5 de outu-
bro e a do segundo ano do En-
sino Médio, no dia 20.

O primeiro ano, retornou 
no último dia 3, segundo o Ter-
mo de Acordo Judicial firma-
do entre o Ministério Público 
e a Defensoria Pública do Es-
tado do Rio. As escolas foram 

avaliadas e assinaram termos 
de adesão confirmando que 
estas seguiam os protocolos 
sanitários necessários.

No Ensino Médio, as aulas 
continuam híbridas — metade 
presencial e metade remoto, 
com a carga horária presen-
cial máxima de 3 horas por dia. 
Além disso, todos devem usar 
máscaras, deve-se manter o 
distanciamento de um metro 
e meio, as pessoas do grupo de 
risco (com doenças crônicas e 
mais de 60 anos) devem con-
tinuar afastadas, a medição 
de temperatura é obrigatória 
na entrada, assim como tape-
tes sanitizantes, a abertura de 
portas e janelas, álcool em gel 
e agentes de desaglomeração.

Aparelhos que passaram a ser usados 
vão diminui a necessidade de se entubar 
os pacientes vitimados pela Covid-19

Maricá investe em 
tecnologia para 
melhorar a saúde
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Hospital Che Guevara é beneficiado

Maricá dará um passo im-
portante em direção ao 
desenvolvimento científi-
co, com a assinatura de um 
contrato de Encomenda 
Tecnológica para a produ-
ção de aparelhos de venti-
lação não invasiva no mu-
nicípio. O projeto, a cargo 
do Instituto de Ciência, Tec-
nologia e Inovação de Mari-
cá, atende a uma demanda 
da Secretaria de Saúde, que 
utilizará os equipamentos 
no atendimento aos pacien-
tes do Hospital Municipal 
Dr. Ernesto Che Guevara. 
Com esses aparelhos, dimi-
nui a necessidade de se en-
tubar os pacientes vitima-
dos pela Covid-19.

As encomendas são um 
mecanismo de incentivo à 
pesquisa científica e tec-
nológica previsto em lei, 
em que as demandas do 
setor público impulsio-
nam o desenvolvimento 
de soluções inovadoras: 
em vez de ir ao mercado 
em busca de um item, o 
poder público incenti-
va a pesquisa científica e 
tecnológica que resultará 
numa solução inovadora 
e mais barata.

Com a assinatura do con-
trato em Maricá, que tem 
duração prevista de seis 
meses, será formado um 
comitê de especialistas para 
avaliação dos projetos, com 
pagamento de bolsas de 

pesquisa, e o município rece-
berá 250 unidades do equipa-
mento a ser desenvolvido pela 
empresa que apresentar o pro-
jeto vencedor – cada aparelho 
custa de R$ 3.500 a R$ 5 mil no 
mercado, e essa quantidade de 
ventiladores é suficiente para 
utilização pelo hospital duran-
te dois anos, sem necessidade 
de novas compras. 

Para o presidente do ins-
tituto, Celso Pansera, a novi-
dade é o primeiro passo para 
substituir os royalties da na-
tureza, que vêm da exploração 
do petróleo, pelos royalties da 
ciência, oriundos da indústria 
da inovação. “Com essa incia-
tiva, Maricá sairá ganhando de 
duas formas: primeiro, tendo 
acesso a equipamentos médi-
cos com baixo custo e, em se-
gundo, com a geração de em-
pregos para nossos cidadãos, 
pela atração de indústrias ino-
vadoras”, afirmou Pansera.

O projeto do novo aparelho 
conta com recursos de pouco 
mais de R$ 1 milhão.
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Prefeitura de Maricá entrega 
tablets aos alunos do Pré-Enem
A iniciativa tem como objetivo auxiliar os estudantes que farão a prova em janeiro e fevereiro do ano que vem
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Melhores 

colocados 

foram 

presenteados 

com um 

tablet para 

que possam 

estudar

A 
Secretaria de Educa-
ção de Maricá entre-
gou ontem, tablets 
aos dez primeiros 

colocados no 1º Simulado Di-
gital do Pré-Enem Popular 
Iara Iavelberg. A iniciativa 
tem como objetivo auxiliar 
os alunos que irão fazer as 

Curso on-line reforça hábitos saudáveis a professores
Projeto de quatro aulas enfoca orientações sobre saúde da mente e do corpo, visando a uma melhor qualidade de vida dos docentes
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diversos setores da Secretaria 
de Educação, no caso o Cre-
fcon e a intersetorialidade 
com as outras secretarias mu-
nicipais. Nós da Coordenação 
de Projetos estamos felizes 

A Secretaria Municipal de 
Educação de São Gonçalo, 
através da Subsecretaria de 
Planejamento Educacional e 
Formação Continuada, come-
çou, na última segunda-feira, 
o Projeto Hábitos Saudáveis. 
Com duração até a primeira 
semana de dezembro, a inicia-
tiva incentiva a promoção da 
vida. Os encontros são volta-
dos para professores, tanto da 
rede pública quanto privada, 
e acontecerão através da plata-
forma Zoom. O primeiro foi na 
segunda, às 16h, e os demais 
acontecem hoje e nos dias 02 
e 04 de dezembro. As reuniões 
terão dicas e orientações para 
ajudar os docentes a lidarem 
com a saúde na pandemia.

O secretário de Educação, 
Maurício Nascimento, expli-
ca a importância deste proje-
to para os educadores: “Neste 
momento bem tumultuado 
que estamos vivendo, procura-
mos focar na formação conti-
nuada de nossos professores e 
neste projeto compartilhamos 
dicas de hábitos saudáveis, 
com profissionais capacitados. 
É a nossa forma também de 
acolher e cuidar dos nossos.”

Os professores da Rede 
Municipal de Educação que 
participarem dos quatros en-
contros de formação recebe-
rão um certificado de 20 ho-

ras fornecido pelo Centro de 
Referência Municipal em For-
mação Continuada (Crefcon) 
Prefeito Hairson Monteiro dos 
Santos, localizado no Barro 
Vermelho.

O subsecretário de Plane-
jamento Educacional e For-
mação Continuada, profes-
sor Fernando Peres, conta 
em detalhes como funciona 
esse projeto que, segundo 
ele, tem sido fundamental 
para a vida dos profissionais 
de educação: 

“Neste caminho das for-
mações com coparticipa-
ção do setor privado, neste 
caso com a NTICS, vamos 
compartilhar saberes muito 
úteis no final deste ano leti-
vo, que foi bem difícil para 
todos nós. As formações com 
a parceria do Crefcon estão 
mudando muito a forma de 
os professores enxergarem 
o mundo que muda muito 
rápido, por isso precisamos 
destas e de várias outras for-
mações”, detalhou.

Já o coordenador de pro-
jetos, o professor Júlio Vidal, 
ressalta o sentimento em 
trazer eventos assim para os 
professores gonçalenses. “São 
três caminhos sem volta: os 
cursos de formação continua-
da, as parcerias público-pri-
vadas e a integração entre os 
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em conseguir realizar mais 
este trabalho para os profes-
sores da rede”, concluiu.

No primeiro encontro, os 
participantes falaram sobre 
Hábitos Saudáveis para a 

Mente; hoje, o tema será Há-

bitos Saudáveis para o Cor-

po; no dia 2 de dezembro, o 
bate-papo será sobre Hábi-

tos Saudáveis para a Voz, um 
instrumento muito impor-

tante para os professores; e, 
por fim, dia 4, Alimentação 

Saudável. Para participar, 
basta acessar http://bit.ly/
3flKolf ou pelo Id: 610 605 
3894, senha: importo.

mais segura para as provas 
do Enem”, conta.

Além de Giovanna, tam-
bém foram premiados os 
alunos Luiz Gustavo Alva-
renga, Lara Moraes, Letícia 
Morgado, Ramon Santos, 
Camila Franzina Raubach, 
Samuel Dornelles Alves, Ma-
ria Eduarda Alves Teixeira, 
Giovanna Rodrigues Pôrto 
e Maristela Pereira Garcia.

educação. “Além de ser útil, 
é uma forma de mostrar o re-
conhecimento”, disse.

A pré-vestibulanda Gio-
vanna Azevedo, de 17 anos, 
sonha em entrar para a fa-
culdade de Engenharia da 
Computação. “Esse projeto 
é muito importante porque 
além de estimular o aluno, 
principalmente durante a 
pandemia, se sente muito 

provas, em janeiro e feverei-
ro do ano que vem.

O Pré-Enem é um proje-
to municipal, mas durante a 
pandemia, com as aulas on-li-
ne, foram aceitas inscrições 
de alunos de todo Brasil. O 
primeiro simulado ocorreu 
no dia 29 de agosto, com a 
participação de 198 estudan-
tes. O segundo teste prepa-
ratório aconteceu ontem e o 

seguinte será realizado hoje. 
As inscrições aconteceram 
até a última segunda-feira e, 
até o momento, mais de 500 
pessoas estão inscritas, o que 
representa mais que o dobro 
de estudantes participantes 
no primeiro simulado digital.

“A educação não para. O 
resultado deste projeto em 
um ano de pandemia são os 
198 participantes e os 10 alu-

nos contemplados com o ta-
blet porque acreditaram que 
o futuro é aqui em Maricá”, 
afirma Adriana Costa, secre-
tária de Educação.

Segundo o coordenador 
geral do programa, William 
Campos, o prêmio é um in-
centivo para aqueles que se 
dedicaram e vão precisar de 
ainda mais força para pas-
sar por todos os desafios da 
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