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VACINAÇÃO EM SG
Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo 

vai imunizar, hoje, amanhã e quarta-feira, idosos 

a partir dos 76 anos contra o coronavírus. P. 2Niterói& região

DIREITO 

DE TODOS

Primeira cidade 
do Brasil a receber 
a Carta de Direitos 
Culturais, Niterói 
lança portal 
de serviços 
para traduzir 
os desejos da 
sociedade nesta 
área. P. 3

Secretário Municipal das Culturas, 

Leonardo Giordano diz que os 

governos devem estabelecer 

políticas eficazes de acesso à arte 



Niterói & região

Covid-19: São Gonçalo vacina 
hoje idosos a partir de 76 anos 
Faixa etária seguirá amanhã e quarta-feira, quando haverá avaliação sobre ampliação do público-alvo
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Além dos idosos, podem 

continuar se vacinando 

com a primeira dose os 

profissionais da saúde 

com mais de 60 anos que 

trabalham em hospitais 

locais ou que moram na 

cidade e atuam fora

A 
Secretaria Munici-
pal de Saúde come-
ça hoje a imunizar, 
contra o coronaví-

rus, idosos a partir dos 76 
anos, faixa etária que perma-
necerá amanhã e quarta-fei-
ra (17), quando acontecerá 
uma nova avaliação para a 
ampliação do público-alvo. 

Além dos idosos, podem 
continuar se vacinando com 
a primeira dose os profissio-
nais da saúde com mais de 
60 anos que trabalham em 
hospitais locais ou que mo-
ram na cidade e atuam fora, 
na função de técnico em ra-
diologia, enfermeiro, técni-
co e auxiliar de enfermagem, 
médico, fisioterapeuta, nu-
tricionista, odontólogo, fo-
noaudiólogo, psicólogo, bió-
logo, farmacêutico, assisten-
te social, biomédico e auxi-
liar e técnico de saúde bucal. 

Para se vacinar, os idosos 
devem levar identidade, CPF 
ou cartão do SUS, compro-
vante de residência e cartei-
ra de vacinação em um dos 
oito pontos de vacinação, 
três deles com drive-thru, 
das 8h às 17h. Os profissio-
nais de saúde com mais de 
60 anos que moram em São 
Gonçalo devem levar iden-
tidade funcional, compro-
vante de trabalho em área 
hospitalar, comprovante de 
residência, CPF ou cartão do 
SUS e carteira de vacinação. 
Já aqueles que trabalham 

em unidades hospitalares 
de São Gonçalo e que resi-
dem em outros municípios 
devem apresentar identida-
de funcional, comprovante 
de trabalho em área hospi-
talar de São Gonçalo, CPF ou 
cartão do SUS e carteira de 
vacinação. 

TESTES À DISPOSIÇÃO
São Gonçalo tem hoje 13 lo-
cais para a população fazer 
exames para detecção do 
novo coronavírus no siste-
ma “porta aberta”, sendo 
uma unidade estadual (UPA 
do Colubandê) e as outras 
municipais. A Secretaria de 
Saúde do município realiza 
uma média de 3,5 mil testes 
por semana em pessoas com 
algum sintoma da doença ou 
que teve contato com algum 
doente de Covid-19. A testa-
gem pode confirmar a doen-
ça em quem está com mais 
de sete dias de sintomas. 

Para sintomáticos há me-
nos de sete dias, a indicação 
é seguir para o Centro de 
Triagem, no Zé Garoto, onde, 
além do teste rápido, tam-
bém é realizado o RT-PCR, 
conhecido como Swab, que 
pode confirmar a doença no 
início da infestação. A moda-
lidade também é oferecida 
pela UPA do Colubandê. Os 
sintomas provocados pelo 
coronavírus são febre, tosse, 
coriza, dificuldade de respi-
rar e falta do olfato e paladar.

São Gonçalo assina convênio Com 
DER para obras de pavimentação
Órgão irá fornecer materiais e insumos para a execução dos projetos pela prefeitura
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Segundo o prefeito (na 
foto, ao meio), o convênio 
irá garantir que a usina de 
asfalto possa funcionar, 
acelerando os trabalhos de 
pavimentação de ruas

O prefeito de São Gonça-
lo, Capitão Nelson, assinou 
um convênio com o Depar-
tamento de Estradas de Ro-
dagem do Estado do Rio de 
Janeiro (DER-RJ) para a 
realização de obras do Pro-
grama Estado Presente, vi-
sando à melhoria da malha 
rodoviária estadual nos tre-
chos dentro dos limites do 
município, incluindo vias de 
acesso secundárias, vicinais, 
arteriais, coletoras e locais. A 
expectativa é de que os tra-
balhos possam ser iniciados 
esta semana.

O DER irá fornecer mate-
riais e insumos para a exe-
cução dos projetos apresen-
tados pela Prefeitura. Cabe-
rá ao município realizar as 
obras, além da conservação 
e manutenção também pre-
vistas. Segundo o prefeito, o 
convênio irá garantir que a 
usina de asfalto possa fun-
cionar a pleno vapor, acele-
rando os trabalhos de pavi-
mentação e recuperação de 
ruas no município. 

“As operações tapa-bu-
racos já vêm sendo realiza-
das desde o primeiro dia de 
governo, e a parceria com o 
DER irá aumentar a capaci-
dade de atuação das equipes 
da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano”, 
garantiu Capitão Nelson.
Participaram da solenidade 
de assinatura do convênio: 
o prefeito Capitão Nelson; o 
secretário de Estado das Ci-

dades, Uruan de Andrade; o 
presidente do DER-RJ, Luiz 
Roberto Pereira de Souza; 
os secretários municipais 
de Desenvolvimento Ur-
bano, Júnior Barboza, e de 

Gestão Integrada e Projetos 
Especiais de São Gonçalo, 
Douglas Ruas; e represen-
tantes de outros municípios 
também beneficiados pelo 
programa.

Encontro fazparte do Circuito de 
Cineclubes Cine&Manas de Verao 2021

Bate-papo sobre 
mulheres na história 
do cinema brasileiro
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Helena Solberg e Joyce Pais são as convidadas de hoje

Carolina Rodriguez e He-
lena Claro que são produ-
toras culturais e criadoras 
do Cine&Manas, projeto 
elaborado em Niterói, vão 
receber Helena Solberg, 
cineasta e diretora do fil-
me ‘A Entrevista’ e Joyce 
Pais, crítica de cinema, 
fundadora do @cinemas-
cope e realizadora do Clu-
be das Diretoras. O bate 
papo será hoje, às 19 ho-
ras, com transmissão ao 
vivo pelo Canal Manas 
Produtora, no Youtube.
Helena Solberg vai con-
versar sobre sua trajetória 
como cineasta no Brasil e 
no exterior, e contar como 
foi participar de um movi-
mento que trouxe grande 
repercussão para o cine-

ma brasileiro: 
“No momento que você 

está vivendo a história você 
não sabe que está fazendo his-
tória”. É assim que a cineasta, 
de 82 anos, única mulher que 
dirigiu filmes durante o Cine-
ma Novo, com destaque em 
meio a grandes nomes como 
Ruy Guerra, Glauber Rocha 
e Nelson Pereira, se definia 
como uma jovem que queria 
conhecer a si mesma e enten-
der o mundo.

Junto nesse encontro 
Joyce Pais, jornalista e críti-
ca de cinema, criadora do @
cinemascope e do Clube das 
Diretoras, curso online que 
aborda as principais obras 
das mulheres que fizeram/
fazem o cinema brasileiro 
ser o que é. 
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Niterói lança portal de serviços 
e Carta de Direitos Culturais
Os encontros acontecerão até o dia 24 e vão abordar dados sobre todos os serviços disponíveis no setor
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Quem tiver interesse em participar das salas de reuniões, basta se inscrever pelo e-mail: participacaoculturaniteroi@gmail.com

A 
Secretaria Munici-
pal das Culturas de 
Niterói|Fundação 
de Arte de Niterói 

lança, em abril, uma série 
de iniciativas para valorizar 
e traduzir os desejos da so-
ciedade nesta área. Entre as 
medidas estão a promoção 
de uma Carta de Direitos 
Culturais - instrumento que 
será elaborado com a parti-
cipação da população - e a 
inauguração de um portal 
que reunirá dados sobre to-
dos os serviços disponíveis 
neste setor.

“É muito importante ter 
a participação da sociedade 
nas medidas a serem adota-
das para melhorar a vida de 
todos. Esta carta vai ser um 
grande avanço e estamos fe-
lizes com mais esta conquis-
ta. A cultura é um direito”, 
diz Marcos Sabino, Presi-
dente da Fundação de Arte 
de Niterói.

Endereço de importan-
tes equipamentos e espaços 
culturais, Niterói convida a 
sociedade civil para partici-
par, ao longo de todo o mês 
de março, de debates e da 
formulação de propostas que 
irão compor a Carta. São 15 
encontros, realizados desde 
o dia 10, com as 15 Câmaras 
Setoriais que têm cadeira no 
Conselho Municipal de Polí-
tica Cultural. Cada Câmara 
irá discutir e apresentar um 

conjunto de metas e estra-
tégias, a partir da esfera de 
atuação de cada colegiado, 
que contribuam para pro-
mover, garantir, ampliar e 
consolidar direitos culturais 
para os cidadãos de Niterói.

A metodologia dessa Car-
ta já foi lançada em outras 

cidades do mundo como 
Roma (Itália), Freiburg 
(Alemanha), San Luís Poto-
sí (México) e Barcelona (Es-
panha), sempre tendo como 
meta a consolidação de um 
instrumento que garanta o 
pleno exercício dos direitos 
culturais pela população. A 

proposta é embasada no fato 
de que as autoridades públi-
cas têm o dever de garantir 
a participação na cultura, 
consagrada na Declaração 
Universal dos Direitos Hu-
manos e em outros tratados 
e convenções internacionais. 

“Em parceria com a socie-

dade, governos devem esta-
belecer políticas eficazes e 
fornecer recursos suficien-
tes para cumprir com essas 
obrigações. Niterói é a pri-
meira cidade do Brasil a ter 
uma carta que garanta estes 
direitos à população da cida-
de”, explica Leonardo Gior-

Parceria prepara jovens para o mercado de trabalho
Huawei e Unisuam se unem e dão primeiro passo em projeto que visa capacitar mão de obra para atuar no mercado de Telecomunicação

DIVULGAÇÃO

O prefeito Axel Grael (E) conversa com os empresários que participaram do lançamento da parceria

A cidade de Niterói foi a pri-
meira, no Estado do Rio de 
Janeiro, a receber um labora-
tório de fibra óptica (FTTH/
FTTX), instalado pela Hua-
wei, no Campus Centro da 
Unisuam, com o objetivo de 
ofertar cursos de capacitação 
para jovens e adultos que nem 
trabalham e nem estudam. A 
iniciativa é fruto de uma par-
ceria entre a Huawei Brasil, 
Polo de Inovação (Pólen) e a 
Associação Comercial Indus-
trial do Estado do Rio de Janei-
ro (Acierj), que foi celebrada, 
sexta-feira, em um evento de 
inauguração na universidade.

“Hoje, já existe um gap 
no mercado de profissionais 
capacitados para atuar na 
instalação de fibra óptica, 
utilizados para cobrir de-
manda de banda larga fixa. 
Com as novas redes 5G, esta 
demanda tende a aumen-
tar. Ao mesmo tempo, existe 
uma parcela de jovens ocio-
sos, que por diversas razões 
não conseguem se qualificar 
para atuar no mercado de 
trabalho. Com esta parceria, 
que selamos com a Unisuam 
e a Acierj, estamos, não ape-
nas combatendo o desem-
prego e dando cursos de alta 
qualidade para estes jovens, 
mas também investimento 
do desenvolvimento da in-
fraestrutura do país”, disse 
Bruno Zitnick, Diretor de 
Relações Públicas e Gover-
namentais da Huawei.

Dados do IBGE apontam 
que a taxa de desemprego en-
tre os jovens é de 29,7%, para 
tentar mitigar o problema, a 
Huawei investe em projetos de 

capacitação de jovens a fim de 
gerar mão de obra qualificada 
para atuar no mercado cada 
vez mais digital. Uma dessas 
iniciativas são os laboratórios 
de fibra óptica (ffth/fttx), o 
projeto prevê a doação de 12 
laboratórios para ensino prá-
tico que estarão espalhados 
pelas cinco regiões do Brasil. 
Um deles foi inaugurado em 
Niterói, cidade conhecida com 
um grande polo educacional e 
que está se transformando no 
grande centro de tecnologia 
do Rio de Janeiro.

“Estamos atravessando o 
maior desafio da nossa gera-
ção. Nesse momento em que 
é preciso minimizar o impac-
to da pandemia, a inovação e 
o uso de novas tecnologias se 
tornam imprescindíveis na es-
tratégia rumo ao desenvolvi-
mento econômico sustentável 
e com justiça social. Niterói é a 
cidade mais inteligente do Es-
tado do Rio, temos expressivos 
índices de escolaridade e o pri-
vilégio de abrigar importantes 
centros universitários. Toda 
esta vocação e capital huma-
no precisam, cada vez mais, 
se transformar em melhorias 
para a qualidade de vida, so-
bretudo, daqueles que mais 
precisam. Esta parceria entre 
a Unisuam, a Acierj e a Hua-
wei, certamente, se traduzirá 
em oportunidades para nos-
sos jovens e combustível para 
nossa retomada”, afirmou Axel 
Grael, prefeito de Niterói.

Essa sinergia entre os pro-
pósitos foi um dos fatores que 
fez a parceria entre Unisuam, 
Acierj e Huawei, ser exaltada 
pelo Reitor da Unisuam, Ara-

Unisuam é prova disso. Nite-
rói está pronta para absorver 
novas ideias e tecnologias de 
diversas áreas distintas. Esta-
mos orgulhosos de poder con-
tribuir com este projeto”, dis-
se o presidente da Acierj, Luiz 
Paulino Moreira Leite.

O evento de inauguração 
do laboratório aconteceu no 
Campus Centro - Unisuam, 
respeitando todas as medidas 
e protocolos de segurança sa-
nitária. Entre os participantes 
estiveram Bruno Zitnick, Di-
retor de Relações Públicas e 
Governamentais da Huawei, 
Luis Queirós, diretor regional 
da Huawei Brasil e Luiz Pauli-
no de Carvalho Moreira Leite, 
presidente da Acierj.

dano, Secretário Municipal 
das Culturas.

Os encontros acontece-
rão até o dia 24 de março e 
serão online na plataforma 
Google Meet. As reuniões 
serão transmitidas também 
pelo Facebook do Conselho 
Municipal de Política Cultu-
ral de Niterói. Quem quiser 
assistir e participar por lá, 
basta acessar facebook.com/
cmpcniteroi nos dias e horá-
rios de cada encontro. Para 
mais informações: partici-
pacaoculturaniteroi@gmail.
com

puan da Motta Netto. “O nosso 
objetivo é desenvolver todos 
os locais onde estamos inseri-
dos, economicamente e, claro, 
por meio da nossa rede acadê-
mica. Um dos pontos que faze-
mos questão de fortalecer é a 
conexão entre os parceiros da 
Unisuam e a população local, 
já fazemos isso no Rio e ago-

ra vamos replicar esse mode-
lo em Niterói com o apoio da 
Acierj, do Pólen e da Huawei”, 
disse Arapuan.

Os cursos acontecerão nos 
laboratórios da Huawei e se-
rão desenvolvidos e ministra-
dos pela Acierj e a Unisuam. 
Visam atender mercado de 
tecnologia e inovação em as-
censão na região. “A Acierj 
une os empresários e poder 
público da cidade buscando 
um consenso e novas perspec-
tivas que possam gerar empre-
go, renda e alavancar a econo-
mia. Niterói tem um mercado 
promissor e é um município 
com muito potencial para in-
vestidores. A instalação de um 
laboratório de fibra óptica na 

Projeto prevê 
a doação de 12 
laboratórios para 
ensino prático 
espalhados  
pelo Brasil

LÍDER

 N A Huawei é líder global 
em soluções de Tecnologia 
da Informação e Comuni-
cação (TIC) e uma das 100 
marcas mais valiosas do 
mundo, de acordo com a 
Forbes. A companhia tem 
a visão de enriquecer a 
vida das pessoas por meio 
da comunicação e é dedi-
cada à inovação centra-
da no cliente. Com sólidas 
parcerias com a indústria 
local, a Huawei está com-
prometida com a criação 
de valor para operado-
ras de telecomunicações, 
empresas e consumido-
res, oferecendo produtos 
e soluções de alta quali-
dade e inovação em mais 
de 170 países e territórios.  
 Com mais de 190 mil fun-
cionários em todo o mun-
do, a empresa atende mais 
de um terço da população 
mundial. Há 23 anos no 
Brasil, a Huawei é líder no 
mercado nacional de banda 
larga fixa e móvel por meio 
das parcerias estabelecidas 
com as principais operado-
ras de telecomunicações 
e possui escritórios nas ci-
dades de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Brasília, Curitiba e 
Recife, além de um centro 
de distribuição em Soro-
caba (SP) e um Centro de 
Treinamento em São Paulo.

Inovação que 
visa o cliente

Hoje - 19h - Patrimônio 
Histórico Artístico e Cultural 
(Material e Imaterial)
Amanhã - 19h - Teatro e Circo
Quarta-feira - 14h - Equipa-
mentos Privados de Cultura
Quarta-feira - 16h - Bibliote-
cas, Literatura, Livro, Leitura 
e Arquivo
Quarta-feira - 19h - Música
Quinta-feira - 19h - Audio-
visual
Sexta-feira - 10h - Dança
Sexta-feira - 19h - Carnaval 
e Festas Populares
22/3 - 18h - Artesanato e 
Economia Solidária
23/3 - 19h - Artes Visuais
24/3 - 19h - Cadeia Criativa, 
Produção Cultural, Moda e 
Mercado Cultural
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