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HQ do sindicato também 
faz parte das celebrações 
dos 40 anos da entidade
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VACINAÇÃO EM SG
Nova etapa de imunização contra a Covid foi 

iniciada ontem em idosos a partir de 81 anos e 

em profissionais de saúde com mais de 60. P. 3Niterói& região

Sindicato dos Empregados em 
Edifícios de Niterói lança nova 
forma de jornalismo sindical: 
revista em quadrinhos que 
narra o cotidiano dos 
20 mil trabalhadores 
representados 
pela entidade. 
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Iniciativa facilita a retirada de resíduos e 
evita a proliferação de insetos e ratos

Ititioca já recebe 
projeto Comunidade 
Sustentável da Clin

DIVULGAÇÃO

Com tampas e semienterrados, contêineres mantêm o local limpo

O projeto Clin Comunida-
de Sustentável, iniciativa de 
gestão de resíduos sólidos 
em regiões de difícil aces-
so, chegou à comunidade 
do Atalaia, na Ititioca. A 
ação instala contêineres 
semienterrados, que com-
portam até cinco mil litros, 
substituindo as caçambas 
tradicionais. Os novos con-
têineres são colocados em 
pontos estratégicos, nas 
partes baixas dessas áreas, 
facilitando a retirada dos 
resíduos das comunidades 
e evitando a proliferação de 
insetos e ratos no local. 

Além do Atalaia, a ini-
ciativa está nas comuni-
dades João Nunes, em 
Várzea das Moças, do 
Zulu, em Santa Rosa, e no 
Buraco do Boi, no Barreto. 
Segundo cronograma da 

Companhia de Limpeza de 
Niterói (Clin), a próxima co-
munidade beneficiada será o 
Vale Verde, no Jacaré, Região 
Oceânica. A ideia é contem-
plar até 10 localidades de Ni-
terói em 2021.

O Projeto Clin Comunidade 
Sustentável é baseado em um 
estudo que identificou a neces-
sidade de mudança na gestão 
dos resíduos das comunidades 
do município. O número de 
contêineres, por exemplo, está 
ligado ao quantitativo de mo-
radores da área. São, no míni-
mo, dois recipientes: um para 
resíduos orgânicos úmidos e 
outro para recicláveis secos. 
Por estarem semienterrados, 
terem tampas e por conta de 
sua capacidade, os resíduos 
não ficam expostos, evitando 
danos ao meio ambiente e à 
saúde da população. 

Prefeitura de SG promete 500 
novas vagas em cemitérios públicos
Expansão faz parte do plano anunciado para os primeiros 100 dias de governo

DIVULGAÇÃO

As novas vagas serão 
distribuídas por três 
dos quatro cemitérios 
públicos da cidade: 184 no 
Pacheco, 120 em Ipiíba e 
200 no São Miguel

Como parte do plano anun-
ciado para os primeiros 100 
dias de governo, a Prefeitu-
ra de São Gonçalo preten-
de abrir mais de 500 novas 
vagas em três dos quatro 
cemitérios municipais, sen-
do 184 no Pacheco, 120 em 
Ipiíba e 200 no São Miguel. 
Com essa frente de trabalho, 
a nova gestão vai criar 66% 
mais vagas que nos últimos 
quatro anos, quando foram 
criadas apenas 300.

Até o final de fevereiro, 
214 novos espaços serão 
construídos. O Cemitério de 
São Miguel terá, até o fim do 
mês, 100 novas gavetas. Já 
o do Pacheco será contem-
plado com 54 novos espaços. 
Em Ipiíba, as obras vão dis-
ponibilizar 60 novas gavetas 
em fevereiro. Já no Cemité-
rio de São Gonçalo, equipes 
da Prefeitura estudam a me-
lhor forma de ampliar o nú-
mero de vagas na unidade. 

Segundo informações da 
Prefeitura, com as novas fren-
tes, somadas às vagas diárias 
abertas por exumação, não 
haverá mais filas para en-
terros. Os coordenadores da 
Funerária Municipal de São 
Gonçalo, Nelsimar Rocha de 
Moraes e André Almeida, ex-
plicaram que os sepultamen-
tos estão sendo marcados 
dentro dos trâmites normais, 
ocorrendo, em sua maioria, 
no dia seguinte.

Nos primeiros dias de 
governo, o prefeito Capitão 

Nelson vistoriou os cemité-
rios e ordenou serviços de 
limpeza e podas de árvores 
nas unidades do Pacheco e 
Ipiíba, além da abertura de 
novas gavetas. 

Os cemitérios de São Gon-
çalo também deverão rece-
ber um reforço na vigilância, 

para evitar depredações e 
vandalismos. As instalações 
já começaram e, até o final 
dos mês, cada uma das qua-
tro unidades municipais irá 
contar com quatro câmeras 
de segurança. Além das uni-
dades, a sede da Administra-
ção Funerária também será 

contemplada com quatro 
equipamentos. O monitora-
mento será realizado pelos 
próprios vigias das unida-
des. Além disso, a direção da 
Administração Funerária 
terá acesso, em tempo real, 
às imagens dos quatro cemi-
térios via celular.

Projeto Passaporte Universitário terá a 
participação ativa de estudantes dos cursos 
de Análise de Sistemas, Enfermagem, 
Pedadogia, Psicologia e Serviço Social

vendo a participação desses 
universitários.

“A Secretaria de Educação 
está criando ações de diag-
nóstico nas escolas da cidade 
e, para isso, contaremos com 
os contemplados do Passa-
porte Universitário. É im-
portante dar a esses univer-
sitários a ambientação den-
tro da sua área de estudo e 
ao mesmo tempo contribuir 
com o município que investe 

na qualificação profissional 
deles”, afirmou a secretária 
Adriana Costa.

As reuniões serão realiza-
das no CEPT Zilca Lopes da 
Fontoura (Rua Barão de Inoã 
137, no Centro), observando 
os protocolos de distancia-
mento social para prevenção 
da Covid-19. Os alunos de Psi-
cologia devem comparecer ao 
local às 9h30 e os de Serviço 
Social às 10h30. À tarde, será 

a vez dos estudantes de En-
fermagem (14h) e Pedagogia 
e Análise de Sistemas (15h).

Os alunos que estão, pelo 
menos, no quarto período 
dos cursos citados serão con-
vocados a integrar o projeto, 
de acordo com a legislação 
que criou o Passaporte Uni-
versitário, que prevê a ne-
cessidade de contrapartida 
social por parte dos benefi-
ciados pelo programa.

Passaporte Universitário 
Secretaria de Educação de Maricá apresenta hoje projeto social a ser feito nas escolas do município

MARCOS FABRÍCIO

O
s estudantes dos 
cursos de Análise 
de Sistemas, Enfer-
magem, Pedadogia, 

Psicologia e Serviço Social 
que são bolsistas do progra-
ma Passaporte Universitá-
rio terão um compromisso 
importante hoje: a Secreta-
ria de Educação de Maricá 
vai apresentar o projeto so-
cial, a ser desenvolvido nas 
escolas do município, envol-

“Todos os alunos que fo-
ram contemplados com bol-
sas de estudo pelo Programa 
têm como contrapartida so-
cial a prestação de serviços 
à comunidade. Desta forma, 
teremos nestas ações sociais 
a contribuição dos bolsistas 
em atividades ligadas à sua 
área de estudo, dentro do 
município”, explicou a subse-
cretária de Políticas Públicas 
Educacionais, Denise Cris-

pim, que coordena o Passa-
porte Universitário.

A Secretaria de Educação 
esclarece que os alunos dos 
demais cursos universitá-
rios, que não foram selecio-
nados neste momento, tam-
bém deverão cumprir a con-
trapartida social prevista na 
lei, em suas respectivas áreas 
de estudo, de forma ainda a 
ser definida pela Prefeitura 
de Maricá.
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Revista em quadrinhos vai contar as 
histórias de trabalhadores de edifícios
Sindicato da categoria lança HQ trimestral sobre o cotidiano, os desafios, as conquistas e os direitos 
trabalhistas de profissionais de condomínios e sua relação com os empregadores e os condôminos

O 
Sindicato dos 
E m p r e g a d o s 
em Edifícios de 
Niterói (SEEN) - 

que abrange também São 
Gonçalo, Itaboraí, Mari-
cá, Saquarema e Ararua-
ma - lança, na segunda-
-feira, uma nova forma de 
comunicação com os mais 
de 20 mil trabalhadores re-
presentados pela entida-
de. Trata-se de uma revis-
ta em quadrinhos trimes-
tral que narra o cotidiano 
dos profissionais e trata de 
questões trabalhistas e sin-
dicais, como, por exemplo, 
a conquista dos 3,5% de au-
mento salarial para a cate-
goria, em vigor desde 1º de 
janeiro deste ano.

A HQ do sindicato tam-
bém faz parte das celebra-
ções dos 40 anos da entida-
de, fundada em 10 de feve-
reiro de 1981, mas que esteve, 
em seus primeiros anos, tu-
telada pelo governo militar, 
através de um interventor. 
Somente em 1990, os traba-
lhadores retomaram, através 
de eleições democráticas, sua 
entidade de classe.

“Este ano não tivemos fes-
ta por conta da pandemia. 
Não comemoramos o aniver-
sário de nosso sindicato, mes-
mo porque o trabalhador não 
tem o que comemorar nesse 
momento crítico da história do 
país, com milhares de mortos e 
uma crise econômica catastró-
fica. Mas, ainda assim, criamos 
a revista para levar à categoria 

uma informação precisa e sóli-
da, de um jeito diferente e iné-
dito, com pinceladas de humor 
e aventura”, explica o diretor do 
SEEN, José Juvino, idealizador 
do projeto e autor do argumen-
to para o primeiro roteiro.

A revista em quadrinhos do 
SEEN descreve as aventuras de 

Zela a Dor e seu grupo de ami-
gos, todos funcionários de edi-
fícios. Retrata seu cotidiano, 
além das relações com os em-
pregadores e com os moradores 
de condomínios. Com diálogos 
simples e ágeis, a HQ conta com 
uma equipe editorial jovem e ta-
lentosa, integrada por Jeferson 

Dantas (ilustrações) e Rafael Ventura 
(desenhos).

Por se tratar de uma nova forma de 
comunicação do jornalismo sindical, 
exemplares de cada edição da revis-
ta serão enviados para a Biblioteca 
Nacional, detentora de um valioso 
e histórico acervo de publicações de 
entidades classistas brasileiras.

“Para nós é um motivo de orgulho 
chegarmos a esse ponto. Uma catego-

SG: idosos a partir de 81 anos recebem a primeira dose
Imunização contra Ccovid continua em profissionais de saúde com mais de 60 anos. Ao todo, a cidade soma 30.529 pessoas vacinadas

DIVULGAÇÃO

São Gonçalo tem 
cinco unidades 
de saúde para a 
vacinação, todas 
com drive-thru

São Gonçalo começou, on-
tem, uma nova etapa de va-
cinação contra a Covid-19. 
Idosos a partir de 81 anos já 
podem receber a primeira 
dose. A imunização também 
continua em profissionais de 
saúde com mais de 60 anos, 
que trabalham nos hospi-
tais locais ou que moram na 
cidade e atuam em hospitais 
fora dela. São eles: enfermei-
ros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, médicos, fisio-
terapeutas, nutricionistas, 
odontólogos, fonoaudiólo-
gos, psicólogos, biólogos, 
farmacêuticos, assistentes 
sociais, biomédicos e auxilia-
res e técnicos de saúde bucal. 

Além do início desta nova 
fase para outro segmento de 
público, já estão recebendo 
a segunda dose, in loco, os 
profissionais de saúde da li-
nha de frente, funcionários 
e moradores de Instituições 
de Longa Permanência (Il-
pis) e pessoas de residências 
terapêuticas. 

A cidade vacinou, só na 
Quarta-Feira de Cinzas, 
1.242 idosos com mais de 
83 anos e 15 profissionais de 
saúde. Ao todo, o município 
soma 30.529 pessoas vacina-
das, sendo 21.818 trabalha-
dores da saúde, 7.274 idosos 

com mais de 83 anos, 1.370 
funcionários e pessoas em 
Instituições de Longa Per-
manência (Ilpis) e 67 pessoas 
de residências terapêuticas.

São Gonçalo dispõe de 
cinco unidades de saúde 
para a vacinação, todas com 
drive-thru, que funcionam 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h. A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde alerta que 
não é preciso chegar a esses 
locais antes de sua abertu-
ra, evitando filas e aglome-
rações. Idosos com mais de 
90 anos têm prioridade nas 
filas. E, diante das denúncias 
de “vacina de vento” em ou-
tras cidades, a a Prefeitura 
incentiva os acompanhan-
tes a filmarem e/ou fotogra-
farem a vacinação. Os pro-
fissionais de saúde devem 
sempre exibir a seringa des-
cartável com a dose antes da 
aplicação a para garantir a 
transparência do processo.

Locais de vacinação: Polo 
Sanitário Hélio Cruz, em 
Alcântara; Polo Sanitário 
Washington Luiz, no Zé Ga-
roto; Clínica Gonçalense do 
Mutondo; Clínica Gonçalen-
se Dr. Zerbini, no Arsenal; e 
Unidade Municipal de Pron-
to Atendimento (Umpa) de 
Nova Cidade.

ria que, em sua origem, tinha relações 
trabalhistas análogas ao trabalho es-
cravo, sem direitos e recebendo, às 
vezes, apenas a comida e uma muda 
de roupa, agora conta com uma enti-
dade representativa ativa, com uma 
ampla gama de serviços para seus as-
sociados, e um novo meio de comu-
nicação, além dos tradicionais, tanto 
impressos, quanto virtuais”, destaca 
Juvino.

IRMA LASMAR
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