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São Gonçalo registra saldo positivo pelo  
quarto mês seguido. Firjan aponta que indústria 
fluminense recuperou, de julho a outubro,  
42,3% dos postos de trabalho perdidos entre 
março e junho, no auge do isolamento. P. 3
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NADA DE FESTAS

De olho no combate à pandemia de 

Covid-19, prefeitura de Niterói suspende 

eventos de Réveillon na Cidade Sorriso. P. 2
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Covid-19: prefeitura suspende 
eventos de Réveillon em Niterói
Medida vale para casas de festa, bares, clubes, restaurantes e comemorações com venda de ingresso

A
s comemorações 
de Réveillon estão 
suspensas em Nite-
rói. O objetivo é evi-

tar aglomerações e manter o 
controle da pandemia de Co-
vid-19. A determinação, que 
será publicada em decreto 
no Diário Oficial do Muni-
cípio, segue orientação do 
comitê científico e do gabi-
nete de crise da Prefeitura de 
Niterói e vale para casas de 
festa, bares, clubes, restau-
rantes e demais eventos com 
venda de ingresso. 

“Nossa orientação é que 
não haja nenhum tipo de 
evento de Réveillon que não 
seja o das famílias, com pes-
soas que já estão conviven-
do. Nosso objetivo é salvar vi-
das, evitar a disseminação do 
novo coronavírus e manter as 
atividades econômicas aber-
tas e funcionando”, explicou 

o prefeito Rodrigo Neves du-
rante transmissão ao vivo nas 
redes sociais do Município. 

“Queremos evitar aglome-
rações para que, no dia 15 de 
janeiro, após o Ano Novo, a 

gente não tenha uma situa-
ção de calamidade na Saúde. 
Acredito que, com a colabo-
ração dos cidadãos de Nite-
rói, nós vamos entrar no ano 
de 2021 com a perspectiva 
da pandemia sob controle”, 
acrescentou Rodrigo Neves.

O prefeito frisou que não 
haverá nenhum tipo de even-
to nas praias da cidade para 
que não aconteça aglomera-
ção de pessoas. “Niterói tem 
uma margem de leitos para 
atender a população e um 
controle maior da pandemia 
do que as cidades vizinhas, 
mas estamos percebendo 
um aumento nos casos. Não 
é necessário, neste momento, 
fazer restrição de atividades 
econômicas ou lockdown, 
mas é importante que a gente 
adote novas medidas”, disse.

Rodrigo Neves informou 
também que a partir de hoje, 

bares e restaurantes, que es-
tavam autorizados a perma-
necer abertos até as 2h, te-
rão novamente o horário de 
funcionamento limitado até 
meia-noite. O prefeito anun-
ciou que, nos últimos 20 dias 
foram distribuídas 180 mil 
máscaras para a população 
e, até o fim de dezembro, se-
rão entregues mais 500 mil, 
totalizando dois milhões de 
máscaras disponibilizadas 
desde o início da pandemia.

“Peço a todos os niteroien-
ses que perseverem no uso de 
máscaras quando precisarem 
ir à rua porque essa é uma 
medida básica de prevenção 
ao vírus. O uso da máscara, o 
uso de álcool gel e o distancia-
mento social são essenciais. A 
sanitização de ruas também 
prossegue de forma intensa, 
em todas as regiões da cida-
de”, destacou o prefeito.

Comissão de Ação Social da OAB 
Niterói lança campanha para 
arrecadar alimentos não perecíveis
Projeto da entidade terá uma parceria com a ONG Turma da Sopa

A Comissão de Ação Social 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) Niterói, presidi-
da por Maria Luiza Procópio, 
lançou, segunda-feira, uma 
importante iniciativa, que 
visa arrecadar alimentos não 
perecíveis, como feijão, arroz, 
macarrão e óleo, para serem 
doados à campanha “Natal 
sem fome”, promovida pelo 
Grupo Turma da Sopa.

Os alimentos devem ser 

entregues até o dia 17, no an-
dar térreo da sede da OAB 
Niterói, na Av. Ernani do 
Amaral Peixoto, 507, Centro. 
Esta é a segunda campanha 
solidária promovida pela 
atual gestão da Comissão de 
Ação Social da entidade.

A Turma da Sopa é uma 
ONG que tem como objetivo 
a assistência social gratui-
ta continuada e planejada, 
com o acompanhamento de 

pessoas em vulnerabilidade 
social (estando em situação 
de rua ou não).

“Todo alimento arrecada-
do será entregue ao Grupo, 
que promoverá, além das 
entregas contínuas de cestas 
básicas, uma ceia de Natal 
no dia 23 de dezembro e de 
Ano Novo, em 30 de dezem-
bro. Vamos colaborar. Seja 
solidário! “, pede a advogada 
Maria Luiza Procópio. 

Nossa orientação 
é que não haja 
nenhum tipo de 
evento de Réveillon. 
Nosso objetivo é 
salvar vidas
RODRIGO NEVES,  
prefeito de Niterói

Rodrigo Neves ressaltou 
ainda que começou a ser fei-
to, na terça-feira, o crédito 
para os beneficiários do pro-
grama Renda Básica Tempo-
rária. Além disso, também 
foi realizado o repasse para 
os microempreendedores in-
dividuais. Até segunda-feira, 
todas as pessoas atendidas 
por programas sociais da 
prefeitura terão seus crédi-
tos. Rodrigo Neves lembrou 
que a segunda parcela do 13º 
salário de todos os servido-
res da Prefeitura de Niterói 
será paga hoje.

ESTÁGIO AMARELO

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói informa que 
o município já tem 17.576 pa-
cientes recuperados da Co-
vid-19. Ao todo, a cidade regis-
tra 18.411 casos confirmados 
da doença e 152 pessoas em 

Aglomerações na 
virada do ano, nas 

praias de Icaraí e 
Itaipu, entre outras, 
estão vetadas pela 

prefeitura este ano: 
luta contra a Covid
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isolamento domiciliar sendo 
acompanhados pela Secreta-
ria de Saúde de Niterói. A ci-
dade registra 548 óbitos.

Niterói permanece no 
estágio amarelo nível 2, de 
alerta máximo, e o indica-
dor síntese está em 7.63. O 
indicador síntese é compos-
to de 12 critérios, como nú-
mero de leitos disponíveis, 
casos confirmados e número 
de óbitos, e orienta o Plano 
de Transição Gradual para o 
Novo Normal. 

Quando o indicador che-
gar em 5, a cidade passa para 
o estágio amarelo nível 1 - 
alerta, e novas atividades se-
rão permitidas. Caso o indica-
dor atinja 10, a cidade chega 
no estágio laranja - atenção 
máxima, e novas medidas de 
restrição poderão ser implan-
tadas para tentar combater o 
avanço da pandemia.
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Levantamento feito 
pela Firjan aponta que 
a indústria fluminense 
recuperou, de julho a 
outubro, 42,3% dos 
postos de trabalho 
perdidos entre março 
e junho, auge do 
isolamento social

L
evantamento feito pela Firjan e divul-
gado através da plataforma Retratos 
Regionais aponta que a indústria flu-
minense recuperou, de julho a outu-

bro, 42,3% dos postos de trabalho perdidos 
entre março e junho, meses mais afetados 
pelas medidas de combate à pandemia de 
Covid-19 e pelas incertezas em relação à 
economia. Em São Gonçalo, assim como 
os demais municípios do leste da Baía de 
Guanabara (Niterói, Itaboraí, Maricá, Tan-
guá e Rio Bonito), outubro representou o 
quarto mês consecutivo de saldo positivo de 
empregos formais (+490) nos quatro gran-
des setores: comércio, indústria, serviços e 
agropecuária. Quem mais contratou no mês 
em questão foi o comércio (+825), seguido 
da indústria (+635).

A análise geral do setor industrial do es-
tado do Rio - que contempla a indústria de 
transformação, extrativa, de construção e 

São Gonçalo  tem 4º mês 

seguido de  saldo positivo 

de  empregos formais

Serviços Industriais de Utilidade Pública - 
mostra que foram perdidas 36.010 vagas de 
março a junho e recuperadas 15.225 entre 
julho e outubro. A Firjan destaca o desempe-
nho dos segmentos de produtos de metal e de 
produtos de borracha e de material plástico, 
que não só recuperaram os postos de traba-
lho perdidos como criaram outras vagas. O 
comércio recuperou, de julho a outubro, 31% 
dos postos de trabalho perdidos. Já o setor 
de serviços ainda apresenta saldo negativo 
no acumulado desde julho (-5.142), período 
considerado pelo indicador de Retomada dos 
Empregos, da plataforma Retratos Regionais.

O estado do Rio acelerou o ritmo de con-
tratações em outubro e apresentou saldo 
de 16.271 novos postos de trabalho com car-

teira assinada, quase o dobro do registrado 
em setembro (+8.966) e mais que o triplo 
de agosto (+5.152). O comércio foi o setor 
que mais abriu vagas (+7.559), impulsionado 
pelo comércio varejista de vestuário e aces-
sórios (+1.056). A indústria abriu 4.813 pos-
tos de trabalho e o setor de serviços, 3.875. Na 
agropecuária o saldo foi de 24 novas vagas 
em outubro.

No setor industrial, a indústria de trans-
formação foi a que mais contratou em outu-
bro (+2.945), seguida pela construção civil 
(+1.707) e pelos Serviços Industriais de Uti-
lidade Pública (+307). A indústria extrativa 
teve saldo negativo (-146).

Em linha com o desempenho do comércio, 
confecção de artigos do vestuário e acessó-
rios (+828) foi o segmento da indústria de 
transformação que mais contratou em ou-
tubro. Na sequência, aparecem manutenção, 
reparação e instalação de máquinas e equi-
pamentos (+670); produtos de borracha e de 
material plástico (+365); produtos de metal, 
exceto máquinas e equipamentos, (+354) e 
Produtos Alimentícios (+348).

A plataforma Retratos Regionais tem 
como base o saldo de empregos formais 
disponibilizados no Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged), do Mi-
nistério da Economia. Em painel setorial 
são disponibilizados dados específicos dos 
setores industriais. Em painel regional, que 
também permite a busca por município, é 
apresentado o cenário geral de empregos, 
incluindo todos os grandes setores. Também 
está sendo disponibilizado o Indicador de 
Retomada dos Empregos. A plataforma pode 
ser acessada através do link www.firjan.com.
br/retratosregionais.

O DIA I QUINTA-FEIRA, 10.12.2020    3


