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REVIVENDO O PASSADO

Festival Literário de São Gonçalo (Flisgo) 
promove seminário on-line Escritas Pretas e 
quer reconfigurar a historiografia oficial. P. 2
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Alívio: idosa recebe uma dose da vacina contra a Covid-19, em Niterói

Niterói iniciou imunização 
de idodos acima de 88 anos, 

mas, sem a confirmação 
de quando novas doses 

vão chegar, não tem como 
divulgar o calendário de 

outras faixas etárias. PÁG 3
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VACINAÇÃO EM EVIDÊNCIA

TUDO ON-LINE 

Seminário resgata literatura 
de autorias negra e indígena
‘Escritas Pretas’, com transmissão pelo YouTube, promete reconfigurar a historiografia oficial local, que excluiu as culturas originárias

DIVULGAÇÃO

Organizador do seminário on-line Escritas Pretas, Alberto Rodrigues quer reconfigurar a historiografia local e valorizar a tradição negra e indígena

com uma oficina sobre samba
-enredo da professora Helena 
Teodoro, pesquisadora sobre 
a história da cultura africana e 
afro-brasileira. Ocorrerá tam-
bém rodas de conversa que fa-
lará sobre escritas do samba 

e compositores de samba-en-
redo, que possui uma grande 
importância no resgate his-
tórico. “Todos os painéis vão 
contar com pessoas negras e 
com pessoas indígenas. Hoje 
em dia, falta muito dessa re-

presentatividade e da inclu-
são do povo indígena, do lugar 
de fala deles. Vamos trazer o 
olhar de uma minoria social”, 
conta Alberto. 

Além de Helena Teodoro, 
outros nomes fortes desta mi-

litância estarão presentes no 
evento, como o ator Licínio 
Januário, a atriz Sol Miranda, 
a ativista indígena Cristiane 
Papion, a escritora Ana Cruz, 
além de outros nomes a serem 
confirmados. 

D
evido à pandemia de 
Covid-19, a organi-
zação do Festival Li-
terário de São Gon-

çalo (Flisgo) segue com suas 
atividades na modalida-
de virtual e realizará, de 19 a 
21 de fevereiro, o seminário 
on-line Escritas Pretas, com 
transmissão pelo canal Q-
Cria! do YouTube. “O evento 
promete reconfigurar a his-
toriografia oficial local, que 
excluiu ao longo dos tempos 
as culturas e escritas de pes-
soas negras e povos originá-
rios, fazendo com que efeitos 
da colonização obtivessem 
poder sob suas formas de ex-
pressão”, diz o organizador 
Alberto Rodrigues.

O objetivo do seminário é 
difundir as escritas resisten-
tes do povo negro desde sua 
origem até os dias atuais, em 
meio aos processos de invisibi-
lidade. Nos três dias de evento, 
serão quase 12 horas diárias 
de programação com oficinas, 
mostras de arte e painéis, que 
provocarão reflexões sobre 
como a escrita perpassa em 
vários âmbitos da sociedade e 
como as camadas excluídas da 
estrutura social a utilizam no 
combate ao racismo.

“Escritas Pretas é uma ação 
afirmativa e inclusiva da auto-
ria negra e indígena que dina-
mita preconceitos e estereóti-
pos veiculados pela literatura 
canônica, consolidando um 
campo de estudos linguísticos 
para o literário que reconhe-
ce especificidades a partir da 

criação de redes de diferença 
fundamentadas na similari-
dade de experiências históri-
cas, existenciais, identitárias, 
raciais e étnicas”, acrescenta 
Alberto, que além de produtor 
cultural é também poeta. 

“Além disso, procura-se 
também contribuir para a am-
pliação do processo da cons-
trução nacional multicultural 
e mostrar a importância da 
escrita negra/indígena nas 
diversas atividades da socie-

dade e de como a ausência da 
mesma enfraquece a constru-
ção da igualdade para a efeti-
vação dos direitos humanos”, 
acrescenta.

Segundo ele, as escritas 
simbolizam a jornada dos “21 
Dias de Ativismo contra o Ra-
cismo” em março e o carnaval 
junto ao samba, que se torna-
ram uma forma de resistência 
da cultura negra. “É um resga-
te da ancestralidade, da diver-
sidade, da valorização do povo 
preto quanto à sua história, re-
contando ou contando uma 
história que que foi invisibili-
zada”, explica.

No último dia, haverá uma 
grande saudação ao samba, 

No último dia, 
haverá uma 
grande saudação 
ao Carnaval, com 
oficina sobre 
samba-enredo

Após críticas, SG revê plano de ação e prioriza munícipes 
Com estoque esgotado, nova fase de imunização está prevista para começar amanhã, caso se confirme a entrega da nova remessa hoje

DIVULGAÇÃO

Doses da Corona Vac chegaram a São Gonçalo na semana passada, mas se esgotaram na sexta-feira: sem previsão de reposição das doses

“Todos os profissionais da 
saúde serão contemplados 
com a vacinação. Entretan-
to, a ampliação da cobertura 
desse público será gradativa, 
conforme a disponibilidade 
de vacinas”, afirmou a Se-
cretaria de Saúde, em nota à 
imprensa, que também dis-
se que “as filas registradas 
nas unidades municipais na 
última semana foram con-
sequência da alteração feita 
por outros municípios, que 
suspenderam a vacinação 
dos trabalhadores da saúde, o 
que causou uma demanda ex-
cessiva nos postos de atendi-
mento gonçalenses”, os quais 
atenderam o público prioritá-
rio advindo de outras cidade.

Todos que se encaixam no 
perfil do público-alvo desta 
fase, e que buscam a imuni-
zação, devem portar um do-
cumento de identidade com 
foto, além do comprovante 
de residência. No caso dos 
profissionais de saúde que 
não moram em São Gonça-
lo mas trabalham na cidade, 
será necessária a compro-
vação de vínculo ao serviço 
de saúde no município, com 
apresentação de documento 
oficial de identificação ou de-
claração emitida pelo órgão 
competente que comprove a 
devida vinculação.

Com a previsão de receber 
nova remessa de vacinas 
hoje, a Prefeitura de São Gon-
çalo realizou mudanças no 
Plano de Ação Municipal de 
Vacinação. Para garantir que 
a população local seja imuni-
zada, além de evitar filas, tra-
balhadores da área de saúde 
terão que comprovar víncu-
lo com a Prefeitura. Ontem, 
a Secretaria de Saúde imu-
nizou mais profissionais de 
saúde da rede municipal em 
seus locais de trabalho. 

Por enquanto, não haverá 
vacinação para a população 
em geral nos postos de saú-
de. A nova fase de vacinação 
está prevista para começar 
amanhã, caso se confirme, 
hoje, a entrega da nova re-
messa. A definição dos locais 
de imunização dependerá da 
quantidade de doses que o 
município receberá. O Mi-
nistério da Saúde, contudo, 
ainda não informou o quan-
titativo a ser disponibilizado 
nesta remessa.

As doses da CoronaVac 
se esgotaram sexta-feira no 
município. A operação de 
vacinação foi criticada pela 
população por atender pes-
soas de cidades vizinhas. O 
Ministério Público interviu, 

encaminhando, sábado, uma 
recomendação ao Secretário 
de Saúde, André Vargas, para 
que fossem priorizados os 
munícipes gonçalenses.

A vacinação permanece na 
fase 1. Neste grupo, já foram 
contemplados os trabalhado-
res das Instituições de Lon-

ga Permanência de Idosos e 
de Residências Inclusivas; 
profissionais dos serviços 
de saúde das redes pública 
e privada, tanto da urgên-
cia quanto da atenção bási-
ca, envolvidos diretamen-
te na atenção para os casos 
suspeitos e confirmados de 

Covid-19, a chamada linha 
de frente. Este grupo come-
çará esta semana a receber 
a segunda dose da vacina, 
em seus locais de moradia e/
ou trabalho, para concluir a 
imunização. 

Ainda nesta fase, quando 
novas remessas de vacina fo-

rem entregues, voltarão a ser 
vacinados  os demais traba-
lhadores de saúde com com-
provação de vínculo a serviço 
de saúde dentro do municí-
pio, em unidades das redes 
pública e privada, além dos 
idosos com mais de 90 anos 
residentes em São Gonçalo.
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NITERÓI DEU INÍCIO À 
VACINAÇÃO DE IDOSOS 
ACIMA DE 88 ANOS DE IDADE

Divulgação de 
calendário de 
outras faixas 

etárias só será 
feita após a 

confirmação 
de envio de 
mais doses

A 
Prefeitura de Nite-
rói deu início, on-
tem, à vacinação 
de idosos com 88 

anos de idade ou mais, in-
clusive para acamados. A 
vacinação presencial pode 
ser feita nas policlínicas do 
Barreto, de Itaipu, do Vital 
Brazil e de São Lourenço e 
ocorrerá enquanto a Secre-
taria Municipal de Saúde 
possuir doses disponíveis. 
Mais de 90% das doses re-
cebidas pelo município já 
foram administradas.

Para a vacinação dos ido-
sos acamados a partir de 
88 anos deve ser feito um 
agendamento através do 
e-mail covid19.acamados-
niteroi@gmail.com, e as 
mensagens devem conter 
nome, sexo, data de nasci-
mento, CPF, endereço, con-
dição de saúde e telefone de 
contato. Idosos acima de 90 
anos que ainda não tiverem 
sido imunizados continua-
rão sendo vacinados.

A Secretaria Municipal 
de Saúde está com dificul-
dades em fazer um calen-
dário de longo prazo porque 
depende das vacinas que 
chegam a Niterói, enviadas 
pelo Ministério da Saúde. A 
prefeitura tentou comprar 
diretamente do Instituto 
Butantan, 1,1 milhão de va-
cinas que seriam suficientes 
para imunizar toda a popu-
lação de Niterói. O Minis-
tério da Saúde, no entanto, 
adquiriu todas as doses pro-
duzidas pelo Butantan, que 
estão sendo distribuídas 
para todos os estados bra-
sileiros. Os estados distri-
buem para os municípios.

Como não existe um ca-

Idosos enfrentaram 
fila no posto Vital 
Brasil para se 
vacinar: a Secretaria 
Municipal de Saúde 
está com dificuldades 
para fazer um 
calendário a longo 
prazo, pois depende 
das doses que 
chegam a Niterói

REPRODUÇÃO DE VÍDEO G1

lendário de distribuição das 
doses, Niterói está definindo 
as prioridades a partir do nú-
mero de vacinas recebidas. 
Essa indefinição tem gerado 
fake news nas redes sociais 
com calendários de vacina-
ção inexistentes. Por isso, é 
importante que a população 
busque sempre as informa-
ções sobre a vacinação nas 
redes sociais oficiais e no site 
da Prefeitura de Niterói. A 
Prefeitura disponibilizou o 
link http://Niteroi.rj.gov.br/
covid19 para que a popula-
ção tenha informações atua-
lizadas sobre os próximos 
grupos a serem vacinados.

Até o momento, Niterói 
recebeu cerca de 20 mil do-
ses e já vacinou mais de 18 
mil profissionais de saúde 
e idosos contra a Covid-19. 
Em termos proporcionais, 
até o momento, foram va-
cinados 1 em cada 26 nite-
roienses. Na cidade do Rio 
de Janeiro a proporção está 
em 1 a cada 42 cariocas.

Niterói recebeu do Mi-
nistério da Saúde lotes das 
vacinas CoronaVac e Astra-
Zeneca/Oxford. A vacina-
ção começou no dia 19 de 
janeiro pelos profissionais 
de saúde que atuam na li-
nha de frente contra a Co-
vid-19 e idosos que vivem 
nas aproximadamente 40 
instituições de longa per-
manência da cidade, como 
casas de repouso. 

A vacinação foi estendida 
para profissionais de saúde 
com mais de 60 anos e na se-
mana passada começaram 
a ser imunizados os idosos 
com mais de 90 anos, in-
cluindo os idosos acamados, 
vacinados em casa por equi-
pes volantes da Secretaria 
Municipal de Saúde.

Mais de 90% das doses 
disponíveis em Niterói 
já foram administradas. 
Governo Federal ainda 
não informou quando o 
estoque será reposto

DIVULGAÇÃO
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