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APROVAÇÃO À VISTA
Consulta pública com responsáveis de 6.100 

alunos da rede municipal mostra que 82,55% 

querem o retorno das atividades escolares. P. 2

Trajetória do principal 
time amador de Niterói, 

que brilhou entre 1940 
e 1980, será contada  

no documentário  
“Relembra - Futebol de 

Operários do Manufatora  
Atlético Clube”. P. 3
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Publicação no D.O. 
também prevê a 
abertura de crédito 
suplementar para 
ser usado nas 
negociações com as 
farmacêuticas

Niterói oficializa entrada em consórcio  
para compra independente de vacinas

A cidade de Niterói deu mais 
um passo em direção à com-
pra de vacinas para tentar ace-
lerar o plano local de imuniza-
ção contra a Covid-19. Depois 
de ser aprovada pela Câmara 
de Vereadores, foi publicada 
no Diário Oficial a confirma-
ção da entrada da cidade no 
consórcio formado pela Fren-
te Nacional de Prefeitos (FNP) 
para a aquisição de imunizan-
tes de forma independente do 
Ministério da Saúde.

Agora, o Protocolo de In-
tenções, que foi formado na 
semana passada, se torna 
contrato de consórcio públi-
co, com caráter de autarquia. 
Ou seja, será um tipo de enti-
dade com autonomia admi-
nistrativa. A publicação no 
D.O. também prevê a aber-
tura de crédito suplementar 
para ser usado nas negocia-
ções com as farmacêuticas.

A aprovação do projeto de 
lei é uma das prerrogativas 
da FNP para que os municí-
pios façam parte do movi-
mento. O próximo passo é a 
constituição legal do consór-
cio público, que passará a ter 
CNPJ e vai eleger uma dire-
toria para tratar da negocia-

Consulta pública da educação 
aponta que 80% dos pais 
aprovam volta das aulas escolares

Pesquisa vai 
ajudar na 
decisão sobre 
o modelo de 
ensino, remoto 
ou presencial. 
Mais de 90% 
dos 4.377 
participantes 
são mulheres

Pesquisa mostra 
que 36,8% dos 

responsáveis 
concordam com 

aulas presenciais

A 
Secretaria Municipal 
de Educação (SME) 
e a Fundação Muni-
cipal de Educação 

(FME) encerraram a consulta 
pública destinada a mães, pais 
ou responsáveis por alunos da 
rede municipal de ensino de 
Niterói. Com a participação de 
4.377 pessoas, esta é a maior 
pesquisa pública já realizada 
no município. O levantamen-
to teve como objetivo enten-
der o impacto da pandemia 
sobre as famílias de crianças 
e adolescentes matriculados e 
servirá para o aperfeiçoamen-
to do Plano de Retomada das 
Aulas, desenvolvido pela Pre-
feitura de Niterói.

De acordo com a consulta, 
que engloba responsáveis de 
6.100 alunos (que represen-
tam 25% do total de alunos 
da rede municipal), 82,55% 
dos participantes são favorá-
veis ao retorno das atividades 
escolares. Na pergunta “Em 
relação à possível retomada 
presencial das aulas, seguin-
do medidas sanitárias rígidas 
e monitoramento constante 
sobre os casos de Covid-19 na 
rede municipal”, 36,8% res-
ponderam que concordam 
totalmente com as aulas pre-
senciais. Já 20,2% preferem 
manter as aulas on-line, 18,6% 
optaram pelo sistema híbrido 
e 6,95% não concordam e nem 
discordam com a retomada 
das atividades. Por fim, 17,4% 
discordam totalmente com a 
volta às aulas.

O secretário de Educação, 
Vinicius Wu, enfatiza que os 
dados referentes à disponibili-
dade de internet e os efeitos da 
pandemia no desenvolvimen-
to pedagógico dos alunos são 
importantes para a elabora-
ção de políticas públicas para 
a cidade. O início do calendá-
rio escolar está previsto para 
o dia 25 de março e o formato 
de ensino ainda será decidi-
do pela Prefeitura de Niterói, 
após análise da pandemia.

“Além de nos trazer infor-
mações valiosas a respeito do 
impacto da pandemia sobre 

a vida de nossos estudantes, 
a pesquisa também indica 
que a Prefeitura está agindo 
em sintonia com a maioria 
da sociedade. Os dados serão 
fundamentais para o aperfei-
çoamento das ações previstas 
em nosso plano de retomada. 
Ainda não sabemos se adota-
remos o modelo híbrido ou se 
continuaremos no ensino re-
moto, mas a opinião de pais 
e mães não poderia, jamais, 
deixar de ser levada em consi-
deração”, afirmou o secretário.

Entre os que responderam, 
91,5% são mulheres. A maio-
ria dos participantes (67,7%) é 
responsável por uma criança 
da rede municipal, seguido de 
dois (26,1%), três (4,98%) ou 
mais de três alunos (1,19%). 
Além disso, 56,7% respon-
dem por, pelo menos, um 
estudante da Educação In-
fantil, enquanto 63,3% são 
responsáveis por, pelo me-
nos, um estudante do Ensino 

Fundamental.
Outra pergunta presente 

na consulta foi sobre a mu-
dança no comportamento 
dos alunos com a suspensão 
das aulas. Eles ficaram mais 
tímidos ou irritados (24,5%), 
tiveram dificuldade em ler 
textos, quando alfabetizado 
(16%), ficaram desmotiva-
dos e tiveram problemas de 
socialização (14,2%), dificul-
dade em escrever, quando 
alfabetizado (13,4%), dificul-
dade em fazer contas de ma-
temática, quando alfabetiza-
do (11,1%) e dificuldades para 
falar e se expressar (9,01%). 
Cerca de 11,8% não quiseram 
responder.

Ainda sobre a pandemia, a 
consulta questionou sobre as 
atividades escolares desenvol-
vidas em casa. Mais da meta-
de (60,4%) respondeu que aju-
dou nelas ao longo de todo o 
ano letivo, outros 23,5% ajuda-
ram no começo da pandemia e 

depois pararam, 9,15% não pu-
deram auxiliar em nenhuma 
das atividades, 6,96% disse-
ram que não puderam ajudar, 
mas que outra pessoa acom-
panhou as tarefas, enquanto 
0,022% disse não ter recursos, 
como internet e livros, para 
ajudar nas atividades.

Dos responsáveis que não 
puderam acompanhar os exer-
cícios, 51,3% afirmaram que 
precisaram voltar a trabalhar 
ou não interromperam o ser-
viço, não possuíam recursos, 
como Internet e livros (13,7%) 
ou não entendiam os conteú-
dos apresentados (9,99%). Um 
quarto dos responsáveis (25%) 
afirmou não acompanhar por 
outro motivo.

Durante o aprendizado em 
casa, os estudantes tiraram 
dúvidas com seus respon-
sáveis (44,1%), em livros ou 
materiais da escola (11,6%), 
com amigos, irmãos ou pri-
mos (11,5%), com professo-

ção das vacinas no mercado 
internacional. 

Além dos imunizantes, o 
Consórcio poderá adquirir 
de maneira autônoma medi-
camentos, insumos e equipa-
mentos na área da saúde. Na 
semana passada, segundo a 
Frente Nacional de Prefeitos, 
mais de 1.700 municípios já 
haviam assinado Protocolo 
de Intenção para fazer parte 
do Consórcio.

Mais de 1.700 
municípios 
já assinaram 
Protocolo de 
Intenção para fazer 
parte do Consórcio
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res (10,6%), em sites de busca 
(9,62%), em vídeos ou tuto-
riais disponíveis na Internet 
(9,47%), além de outras for-
mas (3,17%).

No que se refere às ativida-
des que os responsáveis reali-
zaram juntos com os alunos, 
27% realizaram tarefas esco-
lares, 18,9% assistiram a ví-
deos, 16,6% ouviram música, 
16,2% leram histórias, 9,56% 
praticaram esportes, 6,92% 
jogaram jogos de tabuleiro e 
4,90% videogame.

Em relação ao acesso à in-
ternet, 58% disseram que têm 
conexão por cabo para a casa 
toda e 27,2% utilizam apenas 
a rede 3G ou 4G do celular. Já 
11,6% usam o Wi-Fi do vizinho, 
enquanto 3,09% não usam a 
internet. Neste último caso, 
58% afirmam que não usam 

internet porque é muito caro, 
a conexão não chega até a casa 
(10,4%), não tem nenhum 
meio de acessar a internet 
(10,4%) ou não se sentem segu-
ros com os filhos usando a in-
ternet (2,96%). Outros 18,55% 
não especificaram o motivo.

Já sobre os aparelhos com 
conectividade, 65,4% infor-
maram o uso do celular, se-
guido de notebook (11,2%), 
televisão (9,30%), computa-
dor de mesa ou fixo (8,10%), 
tablet (4,08%) e videogame 
(1,99%). Sobre a velocidade 
da internet, 23,6% disseram 
conseguir acessar páginas da 
web, enquanto 23,2% aces-
sam redes sociais, como o 
Facebook e o WhatsApp. Nas 
outras opções, 16,2% conse-
guem pesquisar na internet, 
14,6% baixam aplicativos, 
12,7% assistem vídeos no 
YouTube sem travar e 9,63% 
ligam para outras pessoas em 
chamada de vídeo sem travar.

Calendário escolar 
começa dia 25, mas 
e formato de ensino 
ainda será decidido 
pela prefeitura
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ORGULHO:  filme conta história do Manufatora, 

time formado por operários de Niterói

FOTOS DIVULGAÇÃO

DEIXOU SAUDADE

Presença no Carioca antes 
de encerrar atividades

 N O clube foi criado como Manufatora Atlético Clube 
pelos operários da Cia. Manufatora Fluminense de 
Tecidos, no bairro Barreto. A partir da década de 1950 
disputou os Campeonatos Fluminenses organizados 
pela FFD, entidade oficial do Estado do Rio pré-fusão 
com a Guanabara, sendo campeão em duas oportu-
nidades. Sua praça de esportes chamava-se Assad 
Abdala.

Em 1978, o alvirrubro mudou o seu nome para 
Associação Desportiva Niterói, numa tentativa de 
conquistar mais simpatia na cidade, para disputar o 
Campeonato Carioca, quando ocorreu a unificação 
dos dois estados. No entanto, realizou péssimas 
campanhas, terminando os campeonatos de 1979 
e 1980 na última colocação. Encerrou finalmente as 
suas atividades em 1983.

Sua antiga sede, abandonada, ainda existe.

O 
campo de futebol de uma fábrica de 
tecidos que fez história no Barreto, 
Zona Norte de Niterói, e os craques 
do Manufatora Atlético Clube es-

tão em um documentário que será lançado 
neste primeiro semestre de 2021. Produzido 
com recursos da Lei Aldir Blanc, o curta-me-
tragem documental “Relembra - Futebol de 
Operários do Manufatora Atlético Clube” 
conta a história do time de futebol amador 
niteroiense que existiu entre 1940 e 1980 no 
subúrbio de Niterói. O filme resgata a histó-
ria da famosa agremiação e ilustra as rela-
ções entre a fábrica, os operários, o bairro e 
o futebol fluminense em geral.

Formado em 1944 por operários da Com-
panhia Fluminense de Tecidos, o Manufatora 
chegou a disputar campeonatos importantes. 
Entre eles, o Fluminense, do qual foi campeão 
por duas vezes. Ao longo dos anos 1970, o clu-
be entrou em declínio, alterando seu nome 
para Associação Desportiva Niterói (ADN), 
que chegou a disputar o Campeonato Carioca, 
até encerrar suas atividades em 1983.

Segundo o diretor do filme, Fabrício Ba-
sílio, essa “é uma história rica e que estava 
sendo apagada da memória e da organiza-
ção urbana do bairro”. Para ele, a realização 
do curta é um trabalho de resgate históri-
co e tem uma importância que vai além do 
documentário. 

“Acredito que o filme pode ser um alicerce 
para quem quiser continuar pesquisando a 
história do Manufatora, a história da fábrica, 
do bairro do Barreto e até das relações do fu-
tebol nas décadas de 60 e 70”, acrescenta Fa-
brício, cujo documentário foi financiado pelo 
projeto “Retomada Cultural RJ”, da Secretaria 
estadual de Cultura e Economia Criativa.

Entre as ações de lançamento do documen-
tário estão duas exibições online gratuitas, a 
distribuição de 2,5 mil livretos sobre o clube 
e os processos de realização do filme e a dis-
ponibilização das entrevistas, na íntegra, no 
YouTube. Também será realizada a oficina 
online “Cinema e Futebol”, com foco no cine-
ma nacional, ministrada pelo pesquisador e 
crítico de cinema Lucas Reis, dia 18, às 16h30.

Formado em 1944 por 
operários da centenária 
Companhia Fluminense 
de Tecidos, localizada 
no bairro do Barreto, 
clube chegou a disputar 
campeonatos importantes

Jeremias,  
ex-Manufatora, hoje  é treinador em escolinha no Barreto. Abaixo, a sede do clube

LUCIANA GUIMARÃES

TÍTULOS ESTADUAIS Campeonato Fluminense: 
1958 e 1977 (Nesse ano o Manufatora foi 

campeão estadual do interior)
Campeonato Municipal de Niterói: 

1963, 1969 e 1970

A formação de um dos times da década de 1960, ainda com o nome de Manufatora
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