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SÃO GONÇALO TERÁ APLICATIVO PARA AGENDAR DIA DA VACINA. P. 2

DANÇA PARA TODOS
Projeto ‘Do Nosso Jeito Dançamos com as Diferenças’, parceria da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 

de São Gonçalo com arte-educadores, promove circuito inclusivo para pessoas com e sem deficiência. P. 3
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RETOMADA DAS AULAS

Escolas públicas e particulares de Niterói 

voltam às atividades presenciais na segunda-

feira, com medidas contra a pandemia. P. 2Niterói& região
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Prefeitura de Niterói estabelece 
normas para retomada das aulas
Decreto determina regras de funcionamento e protocolos para os serviços já abertos na cidade

REPRODUÇÃO

Salas de aula de escolas públicas e particulares de Niterói vão deixar de ficar vazias a partir de segunda-feira, seguindo normas contra a Covid-19

A
s escolas públicas e 
particulares de Nite-
rói estão autorizadas 
a retomar suas ativi-

dades presenciais a partir da 
próxima segunda-feira, desde 
que cumpram os protocolos 
determinados pelas autori-
dades sanitárias para pre-
venção e redução do contá-
gio pelo novo coronavírus. A 
Prefeitura publicou o decre-
to 13.878/2021 que faz altera-
ções no Plano Gradual para 
o Novo Normal e estabelece 
normas para o combate à pro-
pagação do vírus. 

O retorno das atividades 
presenciais na rede munici-
pal de ensino está marcado 
para o dia 25 de março. O ano 
escolar vai até 22 de dezem-
bro. As aulas seguirão meto-
dologia híbrida, com aulas 
presenciais e remotas. A Fun-
dação Municipal de Educa-
ção vai treinar os professores 
e demais funcionários, além 
de fornecer apoio logístico, 
equipamentos e demais me-
didas preventivas à Covid-19.

Já as instituições educa-
cionais privadas deverão as-
sinar um termo de compro-
misso, se comprometendo 
a observar todos os proto-
colos exigidos pelas autori-
dades sanitárias para o re-
torno presencial das aulas. 
Em caso de crescimento de 
casos de Covid-19 na escola, 
independentemente de alte-
ração do sistema de cores da 
vigilância epidemiológica, o 
município pode determinar 
a suspensão parcial ou total 
das atividades.

O retorno das escolas será 
monitorado pelo sistema de 
vigilância e monitoramento 
escolar. A retomada das ati-
vidades presenciais na rede 

privada de ensino em Niterói 
será fiscalizada pelos órgãos 
de controle que ficarão res-
ponsáveis também por orien-
tar e tirar todas as dúvidas ne-

cessárias à implantação das 
medidas preventivas estabe-
lecidas no Plano de Transição.

O decreto mantém a au-
torização para as atividades 

presenciais das escolas que 
oferecem cursos profissio-
nalizantes, das autoescolas 
e dos cursos de idiomas, com 
teto de 50% de ocupação.

Aplicativo vai agendar dia e hora da vacinação
Pré-cadastro em 
São Gonçalo visa 
evitar as filas e a 
aglomeração

REPRODUÇÃO

Secretaria 
Municipal 
de Saúde 
disponibilizou o 
aplicativo Meu 
Esus+ para os 
gonçalenses 
fazerem um 
pré-cadastro 

São Gonçalo terá mais uma 
ferramenta para evitar aglo-
merações em locais de vaci-
nação contra a Covid-19. A 
Secretaria Municipal de Saú-
de disponibilizou o aplicativo 
Meu Esus+ para toda a popu-
lação fazer um pré-cadastro. O 
objetivo é cadastrar todos os 
gonçalenses que pretendem 
tomar a vacina. Depois, quan-
do as doses começarem a ser 
disponibilizadas para o públi-
co em geral, os interessados 
poderão entrar na fila virtual 
para tomar o imunizante.

“As pessoas que agenda-
rem a vacinação pelo aplica-
tivo vão receber por SMS ou 
alerta do app as informações 
sobre o dia e a hora de sua 
imunização. Elas só irão ao 
posto de saúde na data de-
terminada, evitando filas. 
O aplicativo traz mais agili-
dade, segurança e transpa-
rência ao processo”, disse o 
subsecretário de Regulação, 
Deivid Robert de Cresci.

O aplicativo já está dis-
ponível para ser baixado 
nos sistemas Android e IOS. 
Cada celular pode fazer mais 
de um cadastro. Mas os agen-
damentos só serão abertos 

mediante oferta de vacina. A 
Secretaria Municipal de Saú-
de aguarda novas remessas 
de imunizantes para iniciar 
outras fases de vacinação. 
Hoje, as vacinas disponí-
veis estão sendo aplicadas 
em profissionais da saúde, 
pessoas de residências tera-
pêuticas e seus funcionários 
e pessoas em instituições de 

longa permanência (Ilpis).
O próximo público-al-

vo a receber o imunizan-
te, a princípio, são idosos 
com mais de 75 anos. Se os 
mesmos encontrarem difi-
culdades em realizar o ca-
dastro no aplicativo, pode-
rão fazê-lo com o agente 
comunitário que já visita 
as casas daqueles que são 

cadastrados no Programa 
Saúde da Família. Em úl-
timo caso, o gonçalense 
deve ir à unidade de saúde 
para realizar o cadastro. O 
aplicativo também permi-
te o acesso às informações 
de agendamentos de con-
sultas e exames de toda a 
rede municipal de saúde. 
Por ele, o paciente encon-

 > Entre as medidas que 
as escolas devem im-
plantar no sinal Alerta 
Máximo (amarelo nível 
2), estágio onde o Nite-
rói se encontra, estão o 
monitoramento da tem-
peratura, testagem dos 
trabalhadores sintomá-
ticos, distanciamento 
entre pessoas, reveza-
mento, escalas, afasta-
mento de pessoas dos 
grupos de risco, afasta-
mento por suspeita ou 
surto, além de restrições 
aos refeitórios.

Também será neces-
sário fazer a higienização 
de superfícies, instru-
mentos, pisos, paredes, 
filtros de ar condicio-
nado; deixar ambientes 
arejados; disponibilizar 
álcool 70% ou similares 
em locais de fácil acesso; 
instruções e treinamen-
to para funcionários so-
bre cuidados para evitar 
a transmissão do vírus; 
e substituir utensílios 
de fácil contaminação, 
como bebedouros.

As escolas deverão 
manter informativos vi-
síveis com informações 
sanitárias sobre higie-
nização, cuidados para 
a prevenção e uso de 
Equipamento de Prote-
ção Individual. 

Padrão 
de alerta 
máximo

tra informações sobre a fila 
de regulação na qual está e 
tem acesso a informações e 
campanhas de saúde.

Para usar o aplicativo, vá 
a uma loja virtual do seu 
celular e baixe o aplicativo 
Meu Esus+. No primeiro 
acesso, o usuário deve clicar 
em “não possui cadastro”, 
preencher os dados, criar 

uma senha e tirar uma sel-
fie. Nos próximos acessos é 
só colocar CPF e senha. Com 
isso, o usuário tem o menu 
com notícias, fila, agenda-
mentos e notificações. Há a 
possibilidade de ter mais de 
um cadastrado no mesmo 
celular. Basta ir até o perfil, 
clicar em “incluir +” e cadas-
trar outras pessoas.

LUCIANA GUIMARÃES

IRMA LASMAR
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PARCERIA EM NOME DA

INCLUSÃO PLENA
Projeto de dança inclusiva ganha apoio da Secretaria de Cultura de São Gonçalo e 
recebe convite para atuar na inauguração do Teatro Municipal Palhaço Carequinha

O 
Secretário Muni-
cipal de Turismo e 
Cultura, Lucas Mu-
niz, recebeu a visita 

dos arte-educadores Daniel 
Rangel e Thayrine Mesqui-
ta, responsáveis pelo pro-
jeto Do Nosso Jeito Dan-
çamos com as Diferenças. 
Juntos, Daniel e Thayrine 
promovem na internet um 
circuito de dança inclusiva 
para pessoas com e sem de-
ficiência, com um total de 
16 horas divididas em di-
versas atividades artísticas 
aplicadas por profissionais 
da área artística e disponi-
bilizadas em plataformas 
digitais com a participação 
de uma tradutora de libras 
e uma fisioterapeuta. 

“Quero acompanhar de 
perto a realização deste cir-
cuito pioneiro, e já convido o 
grupo para dançar na inau-
guração do Teatro Municipal 
Palhaço Carequinha”, disse 
o secretário de Cultura, na 
frente do diretor administra-
tivo do teatro, Ruan Corrêa, 
que também participou da 
reunião. 

Dançarino cadeirante e 
militante da inclusão social, 
Daniel foi um dos contem-
plados pela Lei Aldir Blanc e 
acaba de ser convidado para 
assumir a representação lo-
cal do Colegiado Estadual de 
Dança do Rio de Janeiro. As 
atividades do projeto são 
gratuitas e totalmente on-li-
ne durante a pandemia, com 
o objetivo de promover arte, 
saúde, bem-estar e, claro, in-
clusão e autonomia dos por-
tadores de deficiência. 

“A experiência que a arte 
nos proporciona afeta nos-
sos sentidos e nossos senti-
mentos, revelando um novo 
entendimento do mundo e 
de nós mesmos. E o fato de 
nossas oficinas serem trans-
mitidas pelas redes sociais já 
as torna democrática”, justi-
fica Daniel.

Bailarino profissional,-
Daniel iniciou a carreira no 
grupo de dança sobre rodas 
Corpo em Movimento (com-
posto por pares de dançari-
nos com e sem deficiência), 
da Associação Niteroiense 
de Deficientes Físicos (An-
def ). Há três anos é profes-
sor de técnicas sobre rodas 
da Companhia de Dan-
ça Elizete Mascarenhas e 
também ministra palestras 
motivacionais. 

Sua parceira, Thayrine 
Mesquita, é graduanda em 
Pedagogia pela Universida-
de Estácio de Sá e também 
atuou na Andef e na Cia. de 
Dança Elizete Mascarenhas, 
onde conheceu Daniel e se-
lou a parceria de sucesso. 

A experiência que a 
arte nos proporciona 
revela um novo 
entendimento do 
mundo e de nós 
mesmos

DANIEL RANGEL, arte-
educador

As atividades são gratuitas e 
on-line durante a pandemia, 
com o objetivo de promover 
arte, saúde, bem-estar e, claro, 
inclusão e autonomia dos 
portadores de deficiência
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“Essa versão virtual do pro-
jeto me abre outros enten-
dimentos sobre conexão hu-
mana a partir de um contato 
diferente do corpo a corpo 
habitual, o que é um desafio 
em se tratando de aula de 
dança inclusiva, para pes-
soas com deficiência, fora as 
demais oficinas oferecidas 
pelos demais professores 
voluntários do grupo”, ava-
lia Thayrine.

“As pessoas com deficiên-
cia não existem só dentro de 
suas casas e na internet, pelo 
contrário, merecem estar 
dentro da sociedade mostran-
do seus talentos, o que tam-
bém colabora no desenvolvi-
mento de sua própria reabili-
tação”, acrescenta Daniel. Os 
vídeos do projeto estão no ca-
nal intitulado Do Nosso Jeito 
Dançamos com as Diferen-
ças no YouTube (link direto: 
youtube.com/channel/UCiI-
uYPTBes-VlB6boAEvG7Q/
videos).

É essa visibilidade e inser-
ção que o bailarino e profes-
sor espera impulsionar com 
o apoio da Prefeitura. “A pes-
soa com deficiência é só mais 
uma pessoa. Antes de tudo, 
um ser humano, apenas com 
certas limitações. Espero 
que esta parceria possa abrir 
portas e derrubar preconcei-
tos”, conclui. Lucas (E), Daniel e Thayrine: meta é fazer circuito de dança inclusiva para pessoas com e sem deficiência
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