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A vereadora 
Verônica Lima, 
criadora da lei de 
cotas raciais nos 
concursos públicos 
em Niterói
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Estatuto de Igualdade Racial implementa, em Niterói, lei de cotas em concursos públicos e 
garante que 20% das vagas nos processos seletivos sejam para candidatos pretos e pardos. P. 3
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DICA DE LEITURA

Livro ‘Adaptar-se é Preciso - histórias de mulheres 

que conquistaram o protagonismo em seus 

negócios’ será lançado, dia 13, em Niterói. P. 2 Niterói& região
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Adaptar-se é preciso: histórias de 
mulheres protagonistas é o livro
Obra que narra a trajetória de 12 histórias de superação e resiliência será lançada em Niterói

Todas as histórias foram 
contadas, partindo 
do passado para o 

presente, ressaltando 
características pessoais

U
ma bela dica: “Adap-
tar-se é Preciso - his-
tórias de mulheres 
que conquistaram 

o protagonismo em seus 
negócios” é o nome da obra 
que será lançada, dia 13 de 
março, na Livraria Blooks do 
Reserva Cultural em Niterói. 
Mais do que um livro para 
inspirar, ele cumpre o papel 
de destacar o importante pa-
pel das mulheres no mundo 
dos negócios, com dicas va-
liosas sobre como prosperar 
em seu voo solo.

Idealizado pelas gestoras 
do Somos Empreendedoras 
- Helga Vianna, Letícia Tor-
zecki, Queila Moraes e Thaís 
Garcia - e editado pela Texto 
& Café Comunicação e Edi-
tora, o produto editorial foi 
dado de presente a todos os 
participantes do TED Circle 
organizado pelo grupo. A 
escolha do tema adaptação 
não poderia ser mais atual, 
com as mudanças enfrenta-
das pelo mundo em meio à 
pandemia. O livro veio a re-
boque de todo esse processo 
de transformação que exige 
cada vez mais criatividade 
na solução dos problemas.

Ao longo das 128 pági-
nas será possível conhecer 
um pouco sobre o ‘Somos 
Empreendedoras’ e sua tra-
jetória muito voltada para 
o fomento de parcerias e o 
estímulo ao apoio mútuo, 
reproduzindo o verdadeiro 
sentimento de sororidade. 
Até mesmo o livro cumpre o 
papel de conceder o tão re-
flexivo “lugar de fala” a mu-
lheres que não desistiram 
dos seus sonhos em troca de 
qualquer relação de trabalho 

desigual.
Ao contarem suas histó-

rias de vida, muitas relata-
ram o quanto se sentiram 
ressignificando a sua exis-
tência. Fortes, mas sem 
perder a ternura. Todas as 
histórias foram contadas 
partindo do passado para 
o presente, ressaltando ca-
racterísticas pessoais. Todas 
guiadas pelo mesmo enredo: 
mostrar a evolução dessas 
mulheres, a partir da sua re-

siliência e força para modifi-
car o curso da vida. 

Como resultado desse tex-
to cadenciado por um certo 
lirismo, mas sem perder a 
objetividade, é passível ver 
a poesia concernente a essas 
mulheres nas suas “falas” e 
nos seus olhares captados 
pelas lentes da fotógrafa 
Adriana Oliveira. Além da 
curadoria das gestoras, o li-
vro foi todo produzido por 
mulheres ligadas ao Somos 

Empreendedoras, seja no pa-
pel de agência colaboradora 
ou como participante. 

A começar pela jornalista 
e escritora Verônica Oliveira, 
da Texto & Café; a fotogra-
fia de Adriana Oliveira; ma-
quiagem de Marcella Quin-
tino; distribuição do Clube 
Girafa, de Fernanda Figuei-
redo, e toda a divulgação nas 
redes sociais, orquestrada 
pelas sócias Raquel Bianchi 
e Carol Azevedo, da Bloom 
Comunicação e Branding.

O livro é o exemplo vivo 
de onde é possível chegar, 
quando um grupo de mulhe-
res une seus talentos e exper-
tises em prol de algo maior: 
gerar uma obra que marca o 
valor do voo compartilhado 
e do ideário de que “juntas 
somos mais fortes”. A própria 
capa, idealizada pelo ilustra-
dor Cícero Lopes, já demons-

São Gonçalo negocia um acordo de 
cooperação para agricultura e pesca
Prefeitura e Iterj querem reativar parceria  que fomentava trabalho e renda  nesse setor

Reunião visou o estímulo 
e o incremento à atividade 
agrícola em São Gonçalo

Com o objetivo de estimu-
lar a atividade agrícola, que 
é uma vocação de São Gon-
çalo, como um dos pilares 
da retomada econômica no 
futuro período pós-Covid, 
a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Pesca negocia 
uma parceria com o Instituto 
de Terras e Cartografia (Iterj) 
que irá render inúmeros be-
nefícios para essas ativida-
des. Entre as ações pleitea-
das estão projetos de irriga-
ção, espaço para viveiros de 
mudas, local para piscicul-
tura (cultivo de peixes, prin-
cipalmente em água doce) 
e entreposto, além de um 
acordo de cooperação técni-
ca para auxiliar a Prefeitura 
nos projetos de agricultores 
da zona rural.

Uma reunião entre o se-
cretário municipal de Agri-
cultura e Pesca de São Gon-
çalo, Roberto Sales, repre-
sentando o prefeito Capitão 
Nelson, com a presidente do 
Iterj, Landijara Duarte, es-
treitou os laços entre o muni-
cípio e o Governo do Estado 
para o desenvolvimento da 
atividade. Também partici-
param do encontro Miguel 

Júnior, da Gerência de Aten-
dimento, e Luiz Claudio Viei-
ra, da Diretoria de Regulari-
zação Fundiária.

“A parceria com o ITERJ 
só tem a beneficiar o agricul-
tor e o pescador gonçalense. 
O governo do Capitão Nel-
son tem priorizado o aten-
dimento humanizado a es-
ses segmentos, com atenção 

total a esses trabalhadores 
para o desenvolvimento do 
setor”, disse o secretário Ro-
berto Sales, destacando o 
potencial do município. “Te-
mos uma orla gigante para 
explorar a pesca, grande 
parte do município na zona 
rural, mas não há fomento. 
O objetivo de reativar esse 
convênio é justamente para 
fortalecer esses dois segmen-
tos, aumentando a produção 
e gerando empregos nesse 
momento tão desafiador”.

O Iterj é uma autarquia 
vinculada à Secretaria das 

Cidades do Governo do Es-
tado do Rio de Janeiro. Tem 
como atribuição constitu-
cional democratizar o aces-
so à terra - posseiros, sem-
-teto e sem-terra -, intervin-
do na solução dos conflitos 
e nos processos de regulari-
zação fundiária. Como ór-
gão técnico, o instituto é o 
executor da política fundiá-
ria do Governo do Estado 
visando promover, orde-
nar e priorizar os assenta-
mentos urbanos e rurais, 
seja em terras públicas ou 
privadas.

IRMA LASMAR

Candidatos devem ter no mínimo 15 anos 
e ter concluído ou estar no Ensino Médio

Inscrições abertas 
para curso Pré-Enem

A Firjan Sesi está com 2.970 
oportunidades gratuitas 
para o curso Pré-Enem em 
todo o estado do Rio, sendo 
mil para a Região Metropo-
litana, 200 em São Gonçalo. 
As inscrições foram prorro-
gadas até o dia 14 e devem 
ser feitas no site escolafir-
jansesi.com.br/pre-enem, 
onde o candidato deve pos-
tar a documentação com-
pleta exigida no edital. 

Os interessados, que de-
vem ter idade mínima de 15 
anos, têm que estar matri-
culados em uma turma do 
2º ou 3º ano do Ensino Mé-
dio (da Educação Regular 
ou da Educação de Jovens 
e Adultos) em qualquer es-
cola da rede pública ou já 
terem concluído o Ensino 
Médio. Mais informações 
podem ser obtidas pelo te-
lefone 0800 0231 231.

Após o período de inscri-
ção, a documentação dos 
candidatos será analisada 
para verificação do cum-
primento de pré-requisi-
tos. Se classificado, segundo 
ordem de inscrição, dentro 
do número de vagas dispo-
níveis, o candidato estará 

apto a se matricular no curso. 
A escola fará contato para con-
firmar o horário das turmas, 
assinatura do termo de adesão 
ao curso e formalização da ma-
trícula. A lista de candidatos 
classificados será disponibili-
zada, dia 17, às 17h, no site da 
Escola Firjan Sesi.

As aulas terão início a partir 
da abertura das turmas, que 
devem ter quantidade mínima 
de 30 alunos e máxima de 50, 
dentro do período do curso: 
de 22 de março a 11 de dezem-
bro. A carga horária total de 
648 horas/aula será dividida 
nas áreas de Linguagens (Por-
tuguês/Produção Textual), 
Ciências da Natureza (Física, 
Química e Biologia), Ciências 
Humanas (História e Geogra-
fia) e Matemática. 

Segundo o gerente de Edu-
cação Básica da Firjan Sesi, 
Giovanni Lima, a federação 
visa a contribuir de forma 
efetiva na formação desses 
jovens: “A nota no Enem é a 
porta de entrada para o En-
sino Superior no Brasil, mas 
nosso objetivo vai além desta 
nota. Visamos não só o êxito 
dos alunos nesta prova, mas 
a ampliação da visão crítica e 
social necessárias ao exercí-
cio pleno da cidadania”.

IRMA LASMAR

tra a força feminina refletida 
no revoar dos pássaros, mui-
to imbuídos de buscar o voo 
solitário, mas que sempre 
percorrem o céu em bandos, 
como forma de vencer a re-
sistência do ar.

Enfim, trata-se de uma 
obra que tem tudo para mar-
car uma geração importante 
de empreendedoras que fa-
zem a diferença na sociedade, 
refletindo dignidade, geran-
do empregos e alimentando 
seus filhos com a dedicação 
ao seu trabalho. Uma vida 
que se transforma em muitas 
vidas e que tem contribuído 
para um mundo melhor, mais 
igualitário e justo, com a leve-
za e sensibilidade de mulhe-
res arrojadas, mas sem per-
der a ternura. Interessados 
podem adquirir a obra na loja 
virtual do Clube Girafa (www.
loja.clubegirafa.com.br). 
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Niterói implementa lei de cotas 
raciais em concursos públicos
Medida faz parte do Estatuto de Igualdade Racial, criada pela vereadora Verônica Lima, e 
garante que 20% das vagas nos processos seletivos sejam para candidatos pretos e pardos

O concurso da FeSaúde 
é pioneiro, em Niterói, 

a cumprir a lei de 
política afirmativa

V
erônica Lima fez his-
tória, em 2012, como 
a primeira vereado-
ra negra eleita para 

a Câmara Municipal de Ni-
terói. Agora, em seu tercei-
ro mandato, a parlamentar 
segue pensando em políticas 
públicas voltadas para a re-
paração de desigualdades e 
que contemplem a popula-
ção mais vulnerável.

A conquista mais recen-
te nesse sentido foi a imple-
mentação das cotas raciais 
em concursos públicos do 
município. A lei, presente no 
artigo 16 do Estatuto Muni-
cipal de Igualdade Racial, de 
autoria da vereadora, garan-
te a reserva de 20% das vagas 
nos processos seletivos para 
a população negra da cidade. 

“A proposta é do nosso 
mandato, mas a vitória é do 
povo negro. Iniciativas como 
essa são muito necessárias, 
são urgentes. Cobramos a 
aplicabilidade da lei e, depois 
de muita luta, é com muita 
alegria que podemos dizer 
que Niterói conta com cotas 
raciais em seus concursos”, 
comemora Verônica Lima.

Na última sexta-feira, a 
parlamentar se reuniu com o 
Secretário de Saúde Rodrigo 
Oliveira em uma cerimônia 
para celebrar o cumprimento 
da política afirmativa no con-
curso público da Fundação 
Estadual de Saúde. Também 
estiveram presentes no even-
to a presidente da FeSaúde, 
Anamaria Schneider, o Secre-
tário de Direitos Humanos 

Raphael Costa, representan-
tes da Subsecretaria Especial 
de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, e integran-
tes do movimento negro.

Para Verônica, a chega-
da das cotas nos concur-
sos da cidade consiste em 
uma reparação histórica e 
representa a chance de ver 
mais profissionais negros 
espalhados pelo município. 
“Quantos negros nós encon-
tramos quando chegamos a 
uma repartição pública em 
Niterói? Não é que não exis-
tam profissionais formados, 
competentes ou interessa-
dos. A questão vai para mui-
to além disso. Esses locais 
não são preenchidos por 
figuras negras porque, des-
de cedo, muitos espaços são 

negados a essas pessoas, que 
encaram todas as dificulda-
des que candidatos brancos 
enfrentam, com o diferencial 
de que também precisam en-
frentar o preconceito diário, 
o racismo”, explica.

O concurso da FeSaúde, 
em andamento no municí-
pio, se torna, então, pionei-
ro em Niterói a cumprir a lei 
de política afirmativa. “Meu 
desejo é ver uma cidade mais 
digna para o povo. O traba-
lho do meu mandato é volta-
do para isso e, com a medida 
entrando em vigência, espe-
ro que a gente construa uma 
Niterói mais igualitária para 
aqueles que, durante muito 
tempo, tiveram inúmeros 
direitos negados”, conclui a 
vereadora.

A proposta é do 
nosso mandato, mas 
a vitória é do povo 
negro. Iniciativas 
como essa são  
muito necessárias, 
são urgentes.
VERÔNICA LIMA, vereadora

Quantos negros nós 
encontramos quando 
chegamos a uma 
repartição pública em 
Niterói? Esses locais 
são negados a essas 
pessoas
VERÔNICA LIMA, vereadora

Orla de Niterói recebe projeto pioneiro, o SOS Bikes
Inédito em todo o 
Estado do Rio de 
Janeiro, meta é 
viabilizar a 
manutenção 
gratuita de 
bicicletas 

O SOS Bikes, com a 
presença de mecânicos 
especializados, faz a 
manutenção gratuita por 
toda a orla de Niterói 

lizado”, explica.
Segundo Del Claro, nes-

te primeiro mês, o SOS Bike 
funcionará diariamente, 
mas, a partir de abril, o pro-
grama funcionará na cidade 
às terças-feiras, quintas e sá-

Segundo dados do Progra-
ma Niterói de Bicicleta, a 
cidade registrou aumento 
de até 300% no fluxo de ci-
clistas nas principais vias 
nos últimos anos. Hoje, a 
manutenção gratuita de bi-
kes, do Centro até Charitas, 
passando por toda orla, já é 
uma realidade. Equipes de 
mecânicos especializados, 
identificados com uniformes 
do projeto SOS Bikes, estão 
transitando pelas ciclovias 
para ajudar com pequenos 
consertos. O projeto conta 
com um ponto de apoio fixo, 
de segunda-feira a sábado, 
no Fika Bike Café, na Rua 
Marquês de Paraná. 

Para acessar o serviço mó-
vel, basta solicitar a ajuda 
pela plataforma da Santuu 

Seguradora sempre que esti-
ver dentro das zonas abran-
gidas, explica o CEO da em-
presa, Rodrigo Del Claro. “O 
objetivo das duas iniciativas 
é levar para os ciclistas das 
cidades contempladas ser-

viços básicos de reparos das 
bikes, como conserto de fu-
ros, troca de câmeras de ar, 
ajustes em bancos, guidões 
e correntes, calibragem de 
pneus sem custo para os ci-
clistas, exceto o material uti-

bados. No mesmo mês o pro-
jeto começa a atuar também 
na cidade do Rio de Janeiro, 
inicialmente no percurso 
do Aterro do Flamengo até 
Copacabana.

Atualmente, Niterói con-
ta com uma extensão ciclo-
viária de 45 quilômetros. E, 
em breve, ganhará mais 23 
quilômetros de ciclovia na 
Região Oceânica. A primeira 
etapa das intervenções con-
siste na criação de percurso 
para bicicletas, passando 
pelos bairros de Piratininga, 
Santo Antônio, Jacaré, Ma-
ravista e Engenho do Mato. 
Este novo eixo se conectará 
com a ciclovia Translagunar, 
prevista por outra frente de 
obras, como a do Parque Orla 
de Piratininga (POP). 

A Translagunar será com-
posta de diversos trechos de 
infraestrutura cicloviária, 
que sairá de Itaipu e Itacoa-
tiara se ligando ao Túnel Cha-
ritas-Cafubá através do en-
torno das lagoas de Piratinin-
ga e Itaipu. No total, a Região 
Oceânica de Niterói receberá 
60 quilômetros de ciclovias 
como parte do projeto PRO 
Sustentável financiado pela 
CAF, o Banco de Desenvolvi-
mento da América Latina.
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