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MARICÁ COM TODO O GÁS PARA O AMPLIAR O DESENVOLVIMENTO. P. 2

Agentes percorreram escolas particulares do município de Niterói 
para cobrar o cumprimento de normas sanitárias contra a covid-19. P. 2
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SEM CARNAVAL

A prefeitura de Niterói cancelou pontos 

facultativos da segunda-feira de Carnaval e da 

Quarta de Cinzas para reforçar vacinação. P. 2Niterói& região



Niterói & região

Concurso reservou vagas para pessoas com deficiência e nada para negros e pardos

Reserva de vagas para negros e pardos em Niterói
DIVULGAÇÃO

O MPRJ entrou com ação exigindo cumprimento da lei

O Ministério Público do Esta-
do do Rio de Janeiro (MPRJ), 
por meio da Promotoria de 
Justiça de Tutela Coletiva de 
Defesa da Cidadania Núcleo 
Niterói, obteve na Justiça 
uma decisão liminar deter-
minando o município de Ni-
terói reserve 20% das vagas 
em concursos para negros e 
pardos, em consonância com 

a Lei Municipal 3.534/2020.
A decisão do Juízo da 8ª 

Vara Cível de Niterói ocorre 
no âmbito da ação civil pú-
blica ajuizada pelo MPRJ 
para que seja feita a reserva 
de vagas para negros e par-
dos no edital para preenchi-
mento de 783 vagas para o 
quadro de recursos huma-
nos na área de saúde. Segun-

Maricá com gás para desenvolvimento
Acordos com governo do estado garantem ações para atrair indústrias para o município

DIVULGAÇÃO

Igor Sardinha, secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá

O secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Comér-
cio, Indústria, Petróleo e Por-
tos, de Maricá, Igor Sardinha, 
se reuniu na segunda-feira 
com o secretário estadual de 
Desenvolvimento Econômi-
co, Energia e Relações Inter-
nacionais, Leonardo Soares.

Em pauta, temas referen-
tes à ampliação da oferta de 
gás natural em Maricá, abas-
tecimento de postos GNV e a 
ampliação do sistema de dis-
tribuição e acesso ao gás na-
tural para atração de indús-
trias. O encontro aconteceu 
no Palácio Guanabara, sede 
do governo estadual, no Rio.

Durante o encontro, ficou 
estabelecida uma série de 
ações para viabilizar todas as 
parcerias necessárias. Uma 
delas já está em funciona-
mento na cidade, através da 
contratação da Agência de 
Fomento do Estado do Rio de 
Janeiro (Agerio), para opera-
cionalização dos créditos do 
Programa Fomenta Maricá.

Outras pautas trazidas à 
discussão foram a inclusão de 
Maricá no projeto de amplia-
ção do Arco Metropolitano e 
a inclusão da cidade no proje-
to da Estrada Ferroviária 118, 
proposta pelo Governo Fede-
ral e em discussão nos gover-
nos estaduais do Rio de Janei-
ro e Espírito Santo. O projeto 
inicial da ferrovia que tem por 
objetivo a ligação dos portos 
dos dois estados tem dentre 
suas modelagens a possibi-

lidade da criação da estação 
Manoel Ribeiro, em Maricá.

As pautas sobre gás e logís-
tica foram apoiadas e elogia-
das pelo secretário estadual, 
que deixou claro o interesse 
do governo do estado de ter 
Maricá como um município 
parceiro para ultrapassar a 
crise vivida pelo estado do 
Rio de Janeiro.

“Temos que aproveitar as 
potencialidades das cidades 
e avançarmos para a criação 

de novos arranjos produti-
vos, dando oportunidade ao 
Rio de desenvolver as cidades 
como um todo. Maricá, nesse 
contexto, é uma cidade estra-
tégica. Ter as instituições par-
ceiras nesse processo facilita 
as tomadas de decisões”, de-
clarou Leonardo Soares.

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA
O subsecretário de Desenvol-
vimento Econômico de Mari-
cá Magnun Amado, reforçou 
a importância da ampliação 
das redes de gás natural a fim 
de criar condições de atração 
de indústrias para a cidade.

“Maricá possui uma locali-
zação estratégica, um proje-
to portuário específico para 
o setor de óleo e gás, além de 
trabalharmos para a criação 
do Parque Industrial local. 
Estaremos atentos e solici-
tando informações junto aos 
órgãos e cobrando medidas 
que garantam que não per-
camos essa oportunidade”, 
disse o subsecretário.

Niterói cancela 
pontos facultativos 
no carnaval
Repartições 
públicas poderão 
funcionar na 
segunda-feira e 
na quarta-feira 
de cinzas

A Prefeitura de Niterói 
vai cancelar o ponto fa-
cultativo do carnaval 
para servidores munici-
pais. O anúncio foi feito 
pelo Prefeito Axel Grael 
(PDT), em transmissão 
nas redes sociais. Com 
isso, repartições públicas 
da cidade podem funcio-
nar na segunda-feira e na 
Quarta-Feira de Cinzas.

MAIS VACINAS
De acordo  com Axe l 

Grael, a Prefeitura pretende 
usar esses dias para avançar 
com o plano de imunização. 
É que a cidade já recebeu 
novas doses da vacina e re-
tomará a imunização da po-
pulação amanhã.

Pelo decreto ficam proibi-
dos eventos em espaços pú-
blicos e privados, entre 12 e 
17 de fevereiro. A pena para 
quem descumprir a decisão 
vai de advertência a cance-
lamento do alvará.

SEM E PRÉ E SEM FOLIA
O decreto proíbe qualquer 
tipo de evento de pré-carna-
val e carnaval, em ambientes 
abertos ou fechados. Ou seja, 
qualquer aglomeração, seja 
em ruas, casas de festas, bares, 
clubes, restaurantes, quios-
ques e locais similares, fica 
proibida, uma vez que o feria-
do nacional está mantido.

Vigilância 
redobrada 
na volta  
às aulas 
Fiscais da Vigilância Sanitária fiscalizam 
protocolos de segurança sanitária nas 
escolas particulares de Niterói

BERG SILVA/DIVULGAÇÃO

E
quipes da Vigilância 
Sanitária da Prefei-
tura de Niterói come-
çaram, na  segunda-

feira, uma série de vistorias 
para garantir a segurança 
sanitária no retorno das au-
las presenciais em escolas 
particulares do município. 
A limitação da quantidade 
de alunos por sala, a troca 
de máscaras de duas em 
duas horas, a disponibili-
zação de álcool gel, aferição 
de temperatura na entrada 
e higienização e arejamen-
to constante dos espaços es-
tão entre as recomendações 
principais elaboradas em 
parceria entre a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
e a Secretaria Municipal de 
Educação (SME).

Caso seja identificado sin-
toma da covid-19 em algum 
aluno na escola, ele deverá 

ser isolado em uma sala. O 
colégio deve comunicar os 
pais, preencher o formulá-
rio relatando o caso e entrar 
em contato com a Policlíni-
ca ou Unidade Básica mais 
próxima para o agendamen-
to do teste de covid-19. Es-
tabeleceu-se o critério de 
fechamento da escola se for 
observado um aumento de 
15% de novos casos entre 
professores, profissionais 
e alunos após os 15 dias de 
reabertura.

“É indispensável que 
esse retorno aconteça com 
segurança. Nesse sentido, 
a Vigilância Sanitária pro-
move esta fiscalização para 
garantir a saúde de crian-
ças, professores e colabora-
dores das escolas que estão 
retomando. Será um projeto 
contínuo, colaborando para 
a garantia de maior norma-

lidade, o mais rápido possí-
vel, mas sempre privilegian-
do a segurança sanitária”, 
afirmou Francisco de Faria 
Neto, chefe do setor.

Uma das escolas visita-
das, em Icaraí, contempla o 
ensino infantil até o 6º ano 
do fundamental. Guiado 
pela secretária do colégio, 
Vanusa Peçanha, os fiscais 
chegaram no horário do re-
creio e encontraram as nor-
mas de distanciamento so-
cial sendo respeitadas, com 
o estímulo constante para a 
lavagem das mãos.

“Adotamos medidas como 
o revezamento no horário 
do recreio para evitar aglo-
merações no pátio e opta-

mos por não abrir a cantina, 
nem o refeitório, indicando 
que os alunos tragam sua 
comida”, explicou Vanusa, 
ressaltando que a escola 
retirou também a opção de 
horário integral, bem como 
as aulas que aconteciam em 
espaços fechados.

Professora regente do 2º 
ano, Ana Cristina Abran-
tes contava da importân-
cia para a sociabilidade das 
crianças nessa volta às aulas 
de forma segura.

“Parece que foi como vol-
tar de uma guerra. As crian-
ças estavam precisando 
do retorno à rotina e estão 
atentas e conscientes dos 
cuidados com a doença, até 

As crianças estavam 
precisando do 
retorno à rotina 
e estão atentas e 
conscientes dos 
cuidados com a 
doença, até mais do 
que muitos adultos
ANA CRISTINA ABRANTES, 
professora

mais do que muitos adul-
tos”, afirmou, pontuando 
que os professores da escola 
estão trabalhando em dupla 
para ter o melhor controle 
possível das normas.

RETOMADA NA REDE MUNICIPAL
A Secretaria Municipal de 
Educação e a Fundação Mu-
nicipal de Educação (FME) 
apresentaram o plano de 
retomada para as aulas da 
rede municipal para o ano 
de 2021. O plano prevê 202 
dias letivos e se baseia em 
dois possíveis cenários: um 
primeiro com aulas apenas 
no modelo remoto, de forma 
virtual, e um segundo com 
ensino híbrido.

do a ação, através da análise 
do documento, foi observada 
a reserva de 10% das vagas 
para pessoas com deficiên-
cia, mas sem qualquer men-
ção à reserva de vagas para 
negros e pardos.

COMO MANDA A LEI
Ainda de acordo com a ACP, 
em julho de 2020 foi publi-

cada a Lei nº 3.534/2020 que 
determina a reserva aos ne-
gros e pardos de 20% das va-
gas oferecidas nos concursos 
públicos para cargos efetivos 
e empregos públicos no Poder 
Executivo do Município de 
Niterói, nas entidades de sua 
Administração Indireta e no 
Poder Legislativo Municipal.

Os agentes estiveram nas 
salas de aula para observar o 

cumprimento das medidas
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