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INÍCIO DOS TRABALHOS
Prefeito de Nilópolis se reúne com secretário 

de Saúde para discutir vacinação da 

população contra a Covid-19. P. 3

O PODER
DE BATOM
Vice-prefeitura e dez 
das treze secretarias 
municipais de 
Queimados serão 
comandadas por 
mulheres na nova 
gestão. P. 3
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São João 
de Meriti 
quite com 
a Cultura
Prefeitura anuncia transferência 
dos  recursos da Lei Aldir Blanc 
para os trabalhadores do setor
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Teatros e casas de shows vazias: os profissionais da Cultura foram os que mais sofreram as consequências da pandemia da Covid-19

A 
Prefeitura de São 
João de Meriti con-
cluiu o pagamen-
to  dos  rec ursos 

federais da Lei de Auxílio 
Emergencial à Cultura N° 
14.017/20 (Lei Aldir Blanc), 
no fim da semana passada. 
Ao todo, 181 artistas, coleti-
vos, espaços, pontos de cul-
tura e instituições culturais 
do município receberam cer-
ca de R$ 2,8 milhões.

Elaborada pelo Congres-
so Nacional, a Lei tem a fi-
nalidade de atender ao setor 
cultural do Brasil, maior afe-
tado com as medidas restri-
tivas de isolamento social 
impostas pela pandemia de 

Covid-19, destinando para 
tal o valor de R$ 3 bilhões.

Segundo a prefeitura, até 
o momento, São João de Me-
riti foi um dos poucos muni-
cípios a concluir a transfe-
rência do recurso federal à 
classe artística, e acrescen-
tou que os trabalhadores 
desse setor têm sido muito 
prejudicados desde a parali-
sação de suas atividades por 
conta da pandemia.

QUEM TEVE DIREITO

Os profissionais do setor cul-
tural que receberam o bene-
fício tiveram que comprovar 
atuação na área nos últimos 
24 meses, e não ter emprego 

formal. Outra exigência era 
não ser titular de benefício 
previdenciário ou assisten-
cial e nem estar recebendo 
seguro desemprego ou qual-
quer renda de programa de 
transferência de renda fe-
deral, com exceção do Bolsa 
Família.

Segundo o decreto go-
vernamental, entende-se 

como trabalhador cultural, 
as pessoas que participam 
da cadeia produtiva dos seg-
mentos artísticos e culturais, 
“incluídos artistas, contado-
res de histórias, produtores, 
técnicos, curadores, oficinei-
ros e professores de escolas 
de arte e capoeira”. 

A Secretaria de Cultura, 
Lazer, Direitos Humanos, 

Igualdade Racial e Turismo 
de São João de Meriti des-
taca que a parceria entre a 
prefeitura, o Conselho e o Fó-
rum Municipal de Cultura, 
além do empenho de diver-
sas secretarias, da Procura-
doria Geral do Município e 
dos servidores foram funda-
mentais para a concessão do 
benefício.

Novos secretários tomam posse em cerimônia rápida
Prefeito Dr. João Ferreira Neto faz primeira reunião e dá posse aos 20 titulares do primeiro escalão e promete cobrar resultados 
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A cerimônia, na sede da prefeitura, foi restrita a poucos convidados

O prefeito reeleito de São 
João de Meriti, Dr. João Fer-
reira Neto (DEM), anunciou 
e se reuniu, nesta segunda-
feira (4), com os novos se-
cretários municipais para 
a gestão 2021-2024. Foram 
empossados 20 novos secre-
tários, além do procurador 
geral do município e o chefe 
da Casa Civil.  Devido à pan-
demia de Covid-19, o evento, 
na sede da prefeitura, foi rá-
pido e com número reduzido 
de pessoas.

De acordo com a assesso-
ria da prefeitura, as secre-
tarias foram reformuladas 
e o prefeito falou dos desa-
fios de cada pasta, exigindo 
compromisso e responsabi-

lidade, além de dar orienta-
ções e afirmar que vai cobrar 
resultados de cada um.

“Demos posse aos secre-
tários que vão, junto comi-
go e com Valdecy da Saúde 
(vice-prefeito), administrar 
São João de Meriti pelos pró-
ximos quatro anos. Sabemos 
que não será fácil. Temos de-
safios como a pandemia e 
tudo que ela envolve, a aber-
tura da maternidade do Mor-
rinho, estimular a geração 
de empregos, entre outros. 
Como eu sempre digo, não 
tenho medo de trabalho e 
os secretários também não 
podem ter, todos eles serão 
cobrados para dar o melhor 
de si a nossa cidade”, disse.

São João de Meriti 
foi um dos poucos 
municípios 
a concluir a 
transferência do 
recurso federal à 
classe artística

Em março, 
por conta da 
pandemia do 
novo coronavírus, 
as atividades 
presenciais foram 
suspensas

Projeto social atende a 215 
crianças e jovens em Caxias
Parceria entre Firjan SESI e Petrobras encerra 2020 com saldo positivo
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A entrega de cestas básicas reforçou o suporte socioeconômico aos atendidos durante a pandemia 

Em Duque de Caxias, 215 es-
tudantes, de 9 a 14 anos, da 
Escola Municipal Campos 
Elíseos, do CIEP Munici-
palizado 318 Paulo Mendes 
Campos e do CIEP Brizolão 
229 Candido Portinari con-
cluíram as atividades do 
Projeto Centro de Esporte e 
Educação (CEE) em 2020. A 
iniciativa é resultado de um 
convênio entre a Firjan SESI 
e a Petrobras, em vigor desde 
2018, que conta ainda com 
a parceria da prefeitura do 
município e da Secretaria 
de Estado de Educação.Em 
março, por conta da pande-
mia do novo coronavírus, as 
atividades presenciais foram 
suspensas. Logo em abril, no 

entanto, o projeto retomou 
os trabalhos, porém de for-
ma remota, justamente para 
contribuir com a adaptação 
ao período de isolamento so-
cial. Por meio de tarefas via 
aplicativo de mensagens e 
nas redes sociais, foram ofe-

recidas às crianças, jovens e 
familiares orientações, infor-
mações, reflexões e conteú-
dos múltiplos que ajudaram 
na nova rotina.A entrega de 
cestas básicas foi uma solu-
ção encontrada pelo proje-
to para reforçar o suporte 
socioeconômico aos grupos 
de maior vulnerabilidade 
social durante a pandemia. 
Desde agosto, foram realiza-
das quatro entregas mensais 
aos alunos e suas famílias. 
Outra ação foi a distribuição 
de apostilas impressas com 
conteúdos relacionados às 
seis oficinais culturais, es-
portivas e de educação am-
biental oferecidas pelo CEE 
para o contraturno escolar.

RELAÇÃO DE SECRETÁRIOS

 N Procurador Geral do Municí-
pio: Humberto Motta; 

 N Casa Civil: Jerry Barreto
 N Administração: Márcio Dias
 N Ca p t a ç ã o  d e  Re c u r s o s : 

Leandro Luiz
 N Comunicação e Eventos: 

Bernard Soares
 N Controle Interno: Marco 

Aurélio
 N Cultura e Igualdade Racial: 

Roberta Queiroz
 N D e f e s a  C i v i l :  E v a l d e r 

Vermelho
 N Educação: José Carlos
 N Esporte: Dinho Meriti
 N Fazenda: Oswalmir Pacheco
 N I n d ú s t r i a  e  C o m é r c i o : 

Andréia Lacerda
 N M e i o  A m b i e n t e :  A n d r é 

Mazzoni
 N Obras:  Ângelo Monteiro 

Pinto
 N Planejamento: Alex Heinze
 N Promoção Social: Almerinda 

de Carvalho
 N Saúde: Marcia Lucas
 N Segurança e Ordem Pública 

- Francisco D’Ambrosio
 N Serviços Públicos: João Ro-

berto (Joãozinho)
 N Tra b a l h o  e  Re n d a :  A n a 

Meriti
 N Trânsito: Carlos Roberto 

(Bebeto)
 N Tecnologia: Jamil Malafaia
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Em Queimados, quem 
manda são as mulheres 
De treze secretarias, dez serão comandadas por elas, na gestão que se inicia

As mulheres que 
vão comandar as 

pautas estratégicas 
no município

H
á muito tempo tem 
se discutido sobre 
igualdade entre ho-
mens e mulheres. E 

quando o assunto é política, 
a representatividade é ainda 
mais necessária, pois é atra-
vés de pessoas com ideias 
que mudanças ocorrem. O 
município de Queimados, na 
Baixada Fluminense, um dos 
mais pobres e violentos do 
país, é o que mais tem mu-
lheres como secretárias em 
pautas estratégicas.

“Temos mulheres na ges-
tão das principais pastas da 
cidade. Não foi concessão, 
mas competência e currículo 
de cada uma delas. São elas 
que vão gerenciar a maior 
parte das nossas pautas, com 
a responsabilidade de rees-
truturar Queimados”, disse 
o prefeito Glauco Kaizer, do 
Solidariedade.

Ele escolheu dez mulheres 
para comandar pastas estra-
tégicas e diz que se pautou 
na capacidade técnica de 

suas secretárias, que serão 
responsáveis por Educação, 
Saúde, Obras, Assistência 
Social, Urbanismo, Adminis-
tração, Ambiente, Projetos 
Especiais, Assuntos Estra-
tégicos e pela Procuradoria 
Geral do Município.

“Tivemos contratempos, 
sim. Como candidata à ve-
readora, não tive problemas, 
mas quando meu nome foi 
anunciado como candidata 
a vice-prefeita, houve muitos 
questionamentos. Muitas 

pessoas ficaram insatisfei-
tas com o fato de eu ser pre-
ta, jovem, mulher e vice-pre-
feita. Infelizmente, a gente 
vive numa sociedade muito 
tendenciosa e com um viés 
muito machista, mas esta-
mos aqui para trabalhar di-
reito, desenvolver um bom 
trabalho e mostrar que nós, 
mulheres, somos muito ca-
pazes também”, Afirmou a 
vice-prefeita Maíse Justo. 

A Secretária Municipal 
de Assistência Social, Cris-

tiane Lamarão, disse nun-
ca ter sofrido machismo ou 
preconceito por ser mulher. 
Mas sabe que, na maioria 
dos governos, cargos de 
chefia são dados a homens. 
“As mulheres precisam lu-
tar muito para estar em po-
sição de chefia. Porém, tam-
bém sabemos que toda vez 
que a mulher assume um 
papel de liderança, ela de-
senvolve com a maior capa-
cidade. Isso é muito visível 
e fica muito claro quando 

vemos mulheres nessa po-
sição. Estou muito honrada 
de conduzir a pasta da As-
sistência Social, Cidadania, 
e Terceira Idade e Mulheres 
aqui no município de Quei-
mados. Vamos tentar ter um 
protagonismo extremamen-
te importante na defesa dos 
direitos das mulheres no 
município”, prometeu.
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Nilópolis se prepara 
para a vacinar
Prefeitura começa a elaborar medidas para 
imunizar a população contra a Covid-19
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Rodrigo Duarte (E), Abraão David Neto, Marco e Uillem

A Prefeitura de Nilópolis 
já se prepara para vacinar 
os moradores contra a Co-
vid-19. O prefeito Abraão 
David Neto (PSD) se reu-
niu ontem com o secretá-
rio de Saúde Marco Aure-
lio Pereira para definir a 
estratégia de vacinação. 
“Vamos seguir o Plano 
Nacional de Imunização 
e o secretário de Saúde 
vai fazer um levantamen-
to da quantidade de insu-
mos do município para 
nos organizarmos”, infor-
mou o prefeito.

“Estou fazendo um le-
vantamento da capacida-
de instalada, do número 
de postos de saúde da ci-
dade e da quantidade de 
seringas, agulhas e caixas 
de isopor, que são neces-
sários para a campanha”, 
explicou o secretário Mar-

São elas que vão 
gerenciar a maior 
parte das nossas 
pautas, com a 
responsabilidade 
de reestruturar 
Queimados” 
GLAUCO KAIZER, prefeito

“Vamos seguir o 
Plano Nacional de 
Imunização” disse 
o prefeito Abraão 
David Neto, após 
a reunião

co Aurelio Pereira, acrescen-
tando que, na sexta-feira, en-
viará ofício à Secretaria de 
Estado de Saúde solicitan-
do informações que possam 
subsidiar a Secretaria de 
Saúde de Nilópolis.

O secretário lembrou que 
pode ser necessária ainda a 
criação de polos de vacina-
ção. A reunião teve a partici-
pação também do subsecre-
tário de Saúde, Uilliem Bar-
bosa, e do chefe de gabinete, 
Rodrigo Duarte.

Padre de apenas 28 anos assume a 
paróquia Nossa Senhora de Fátima
Patrick Brandão é o novo pároco de  uma das mais importantes igrejas da Baixada, em Caxias
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Em busca dos jovens: “não quero impor nada, quero propor, anunciar com alegria o Evangelho”

A Paróquia de Nossa Senho-
ra de Fátima, no Jardim 25 de 
Agosto, em Duque de Caxias, 
acolheu a nova equipe pasto-
ral, na última semana. O padre 
Patrick Brandão, de 28 anos, 
tomou posse como pároco da 
igreja, o  mais jovem a assumir 
a função. Patrick terá como 
auxiliares na equipe pastoral 
os vigários Marcos Bejarano 
e Josias Leal, além dos diáco-
nos permanentes Manoel Rai-
mundo e Raimundo Siébra.

Cabe ao pároco a função 
administrativa, além de dia-
logar com representantes do 
meio público, privado e civil. 
A Paróquia de Nossa Senho-
ra de Fátima possui outras 
dez comunidades, que se es-
tendem aos bairros da Pau-
liceia, Parque das Missões, 
Parque Duque, Beira-Mar e 
adjacências.

“Assumo esse desafio com 
muita felicidade e alegria. Já 
conheço a paróquia, pois fiz 
estágio aqui por dois anos. 
Peço a Deus para me susten-
tar e vou contar com a ajuda 
de dois outros padres mais 
experientes. A Paróquia de 
Fátima faz parte da chama-
da Pastoral Urbana, com um 
cenário multicultural, com 
desafios próprios”, afirma pa-
dre Patrick.

NOVOS RUMOS

O até então pároco de Nossa 

Senhora de Fátima, o Padre 
Júlio Gerôncio tomou pos-
se como pároco da paroquia 
Nossa Senhora das Graças, 
no Éden, em São João de Me-
riti. Ele substitui o Padre Ag-
naldo Luiz de Castro.

Ordenado padre há três 
anos, o religioso quer dialo-
gar também com o público 

mais jovem da região. “Mui-
tos jovens se afastaram, 
mas a ideia é construir jun-
to com os jovens que per-
manecem um projeto para 
trazê-los de volta. Os jovens 
são protagonistas. Não que-
ro impor nada, quero pro-
por, anunciar com alegria o 
Evangelho”, diz.

Reportagem da estagiária Bruna 

Fernandes, sob supervisão de Marco 

Antonio Canosa

“Assumo esse 
desafio com 
muita felicidade 
e alegria. Peço 
a Deus para me 
sustentar”
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