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As empresas 
que aderirem 
ao Programa se 
comprometerão 
a não reduzir 
seu número de 
funcionários 
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AÇÃO DA PREFEITURA
Observatório Municipal de Promoção da 

Igualdade Racial elabora ações para 

combater o racismo em Niterói. P. 2 

INCENTIVO AO TRABALHO
Para reduzir efeitos econômicos da pandemia, Programa Empresa Cidadã de Niterói abre prazo 

até sexta-feira para que instituições cadastradas assinem novo termo de adesão. P. 3
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Produção diária atingiu a marca de 250 unidades em março, 150 a mais do que em janeiro 

São Gonçalo amplia em 150% a 
produção de materiais de concreto

DIVULGAÇÃO

Sede do Parque 
Industrial de Sçao 
Gonçalo: aumento 
de produção

O Parque Industrial de São 
Gonçalo, no bairro Água Mi-
neral, ampliou em 150%, em 
menos de três meses, a produ-
ção de artefatos de concreto 
(manilhas, meio-fio, bocas 
de lobo, blocos e tampas de 
bueiros). Se em janeiro a pro-
dução diária foi de 100 peças, 
em março a atingiu a marca de 
250 unidades.

“Conseguimos melhorar a 
linha de produção, pois con-
tamos com servidores antigos 
e que já conhecem muito bem 
o trabalho aqui na usina. Cada 

um, na sua função, é deter-
minante para que possamos 
colocar o maior número de 
materiais na rua para atender 
às demandas da Prefeitura”, 
comentou o secretário de De-

Sine de São Gonçalo 
abre 21 novas  
vagas de emprego 
Oportunidades foram anunciadas ontem. 
Salários que podem chegar a R$ 1.400

A Subsecretaria de Traba-
lho de São Gonçalo, por 
meio do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine), abriu 
21 novas oportunidades de 
trabalho, ontem, para mo-
torista de caminhão (2), 
auxiliar de crédito (6), ope-
radora de telemarketing 
(4), promotor de vendas 
(4) e vendedor de ótica (5). 
Os salários podem chegar 
a R$ 1.400 mais benefícios.

Para as duas vagas de 
motorista de caminhão, 
é preciso ser do sexo mas-
culino e ter experiência re-
munerada na categoria D. 
Será um diferencial já ter 
trabalhado com transpor-
te de material de constru-
ção. A remuneração não foi 
informada. 

Já para auxiliar de cré-
dito, são seis oportunida-
des para ambos os sexos. 
É preciso ter experiência 
com atendimento no setor 
de cartão de crédito, pois 
vai atuar realizando aná-
lise de crédito para libera-
ção de cartão na hora em 
rede de supermercado. Os 
candidatos precisam ter 
entre 20 e 35 anos e ensino 
médio completo. O salá-
rio é de R$ 1.262 mais co-
missão, com benefícios de 
passagem, plano de saúde 
e plano odontológico.

Para as quatro vagas para 

Niterói terá o Observatório de 
Promoção da Igualdade Racial
Objetivo é acompanhar, avaliar e propor políticas que visem o combate à discriminação no município

DOUGLAS MACEDO/DIVULGAÇÃO

O prefeito Axel Grael assina documento que cria o Ompir Niterói, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos, e que irá promover a igualdade racial

O 
prefeito Axel Grael 
assinou documento 
que cria o Observa-
tório Municipal de 

Promoção da Igualdade Ra-
cial de Niterói (Ompir Ni-
terói). O órgão, vinculado à 
Secretaria Municipal de Di-
reitos Humanos, irá produ-
zir, monitorar, sistematizar 
e publicar dados, indicado-
res, informações e pesquisas 
que subsidiem a formulação, 
o planejamento, a avaliação 
e a execução de políticas de 
combate ao racismo e promo-
ção da igualdade racial.

Segundo o secretário de 
Direitos Humanos, Raphael 
Costa, o órgão de natureza 
colegiada será essencial na 
execução das políticas públi-
cas. “Nosso objetivo é trans-
formar as pesquisas em ações 
eficazes contra o racismo es-
trutural. Precisamos formu-
lar e executar políticas públi-
cas baseadas nos indicadores 
sociais e territoriais”, ressal-
tou o secretário.

O Ompir Niterói tem como 
objetivo contribuir para o 
acompanhamento, a avalia-
ção e a execução das políticas 
de promoção de igualdade ra-
cial no município, por meio 
do levantamento, processa-
mento e divulgação de dados 
e pesquisas sistematizadas. 
“O Observatório gera dados, 
faz pesquisas, propõe e ava-
lia as políticas de igualdade 
racial no município. A ideia 

é lançar um edital, fazendo 
um chamamento público de 
pesquisadores interessados 
nesta área, além de realizar 
parcerias com universida-
des”, complementa Raphael.

Joana Raphael, idealizado-
ra do projeto, explica que “o 
Observatório possibilita uma 

abordagem interdisciplinar e 
a articulação entre a Prefeitu-
ra, a universidade e sociedade 
civil, fomentando um espaço 
de disseminação de conheci-
mento e assegurando a efeti-
va implementação da Lei Mu-
nicipal 3110/2014, que cria o 
Estatuto Municipal de Pro-

moção da Igualdade Racial, 
permitindo mitigar efeitos 
seculares e pós-pandêmicos”.

O órgão será integrado 
por representantes da Secre-
taria Municipal de Direitos 
Humanos, representantes 
da Subsecretaria Municipal 
de Promoção da Igualdade 

A ideia é se aliar 
a pesquisadores 
e realizar 
parcerias com 
universidades

Racial e representantes da 
sociedade civil, com relevan-
te atuação na área de ensino 
e pesquisa sobre a população 
negra. O Observatório vai 
funcionar na Rua Professor 
Plínio Leite, 86 - Sede do Ca-
minho Niemeyer, ao lado do 
Teatro Popular.

senvolvimento Urbano, Jú-
nior Barboza, que comanda a 
equipe de 30 trabalhadores.

Equipes do Desenvolvi-
mento Urbano escoam essa 
produção pela cidade, em 
obras de reparos e manuten-
ção. No momento, estão sendo 
realizadas intervenções em, 
pelo menos, dez pontos: via-
duto do Colubandê, Rua Mauá 
(Gradim), Avenida 18 do Forte 
(Mutuá), Estrada da Concei-
ção (Mutuapira), Rua Aniceto 
Guimarães (Porto da Mada-
ma), Campo da Bhama (Porto 

Velho), RJ-100, Rua Nielton 
Nunes (Santa Luzia) e Alame-
da Campista (Arsenal).

No viaduto do Colubandê e 
em trechos da RJ-104, foram 
retirados cerca de cinco to-
neladas de resíduos nos três 
dias de atividades, que envol-
veram 27 trabalhadores, uma 
retroescavadeira e dois cami-
nhões. Antes, os bairros do 
Alcântara e Jardim Catarina 
também foram contemplados 
com a limpeza às margens da 
RJ-104, de onde foram retira-
das 15 toneladas de material.

operadora de telemarketing, é 
preciso ser do sexo feminino, 
ter entre 25 e 40 anos, ensino 
médio completo e experiência 
comprovada em carteira. A re-
muneração é de R$ 1.250 mais 
benefícios. Para promotor de 
vendas, são quatro vagas para 
trabalho externo, exclusiva-
mente para mulheres entre 25 
e 40 anos, com ensino médio 
completo e experiência com-
provada em carteira. A remu-
neração é de R$1.140,00 mais 
benefícios. Para vendedor de 
ótica, são cinco vagas para 
ambos os sexos, com ensino 
médio completo e experiência 
comprovada, em Niterói - re-
muneração é de R$1.400, mais 
passagem e benefícios. 

Para se candidatar, é im-
portante ter o cadastro atua-
lizado no Sine, que faz análi-
se comparativa do perfil pro-
fissional de cada candidato 
com as exigências específi-
cas da vaga disponibilizada. 
Os interessados em ter o cur-
rículo no sistema devem se 
inscrever de segunda a sexta, 
das 10h às 16h, na unidade 
Alcântara (Rua Dr. Alfredo 
Backer 500 lojas 11 e 12) ou 
no Shopping Partage (piso 
G3), no Centro, portando do-
cumentos de identificação 
civil, CPF, carteira de traba-
lho e comprovante de resi-
dência A idade mínima para 
cadastramento é de 14 anos.

Produção é 
destinada para 
obras de reparos e 
manutenção  
pela cidade
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Programa 
promove educação 
musical para 
jovens da  
rede municipal

Programa 
Empresa Cidadã 
abre prazo para 
instituições 
cadastradas
Meta é reduzir os efeitos econômicos da pandemia. 
Prazo para adesão irá até sexta-feira e empresas 
terão apoio para a folha de pagamento até julho 

REPRODUÇÃO

Desde o início da pandemia, 
Prefeitura de Niterói 

fez várias ações para a 
manutenção da atividade 
econômica e preservação 

dos postos de trabalho

P
ara tentar reduzir os 
efeitos econômicos 
da pandemia, o Pro-
grama Empresa Ci-

dadã de Niterói abriu prazo 
para que instituições cadas-
tradas assinem novo termo 
de adesão. A secretária mu-
nicipal de Fazenda, Marília 
Ortiz, informou, durante 
live, que as instituições ca-
dastradas no Programa Em-
presa Cidadã 1 e 2 terão até 
a próxima sexta-feira para 
fazer o aceite ao novo termo 
de adesão. Com isso, pode-
rão receber o apoio para a 
folha de pagamento até ju-
lho. A extensão do benefício 
já foi aprovada, este mês, 
pela Câmara Municipal.

Em contrapartida, as em-
presas terão que se compro-
meter a manter os postos de 
trabalho existentes na data 
de adesão ao programa pe-
los próximos oito meses, 
obedecer às medidas sani-
tárias e de distanciamento 

adotadas pela Prefeitura de 
Niterói, respeitando o indi-
cador síntese de avaliação 
da pandemia da Covid 19, e, 
caso seja comprovado o des-
cumprimento, via auto de 
infração emitido pela Secre-
taria Municipal de Ordem 
Pública, o estabelecimento 
perderá o direito ao auxílio.

“As medidas de restrições 
seguem em vigor na cida-
de, o combate à pandemia 
ainda não acabou, por isso 
compreendemos que a pror-
rogação do apoio às empre-
sas é muito importante para 
a economia de Niterói. Com 
o novo aceite, as pequenas 
e médias empresas, entida-
des religiosas, instituições 
filantrópicas, organizações 
sindicais e clubes poderão 
manter seus postos de tra-
balho, garantindo cerca de 
12 mil cidadãos emprega-
dos diretamente”, afirmou 
a secretária.

Desde o início da pande-
mia do coronavírus, a Pre-
feitura de Niterói desen-
volveu várias ações para a 

manutenção da atividade 
econômica e preservação 
dos postos de trabalho. O 
Empresa Cidadã, inédito 
no país, foi implementado 
em abril de 2020. Ao todo, 
o programa auxiliou 2.832 
empresas de Niterói. Já fo-
ram investidos cerca de R$ 
127 milhões, a previsão é de 
que até julho a prefeitura 

faça um aporte de mais R$ 
48 milhões.

As empresas que tive-
rem dúvidas sobre o novo 
termo de adesão poderão 
solicitar esclarecimentos 
por meio do site da Secre-
taria Municipal de Fazenda 
através do link: https://fa-
zenda.niteroi.rj.gov.br/site/
duvidas-beneficios/

Ao todo, o 
programa auxiliou 
2.832 empresas 
de Niterói, com 
investimentos  
de R$ 127 milhões

Fundação  
de Arte de 
Niterói abre 
turmas online 
de canto coral
Aulas serão de expressão cênica, jogos 
musicais, estudo de repertório, montagem 
de espetáculo e leitura de partitura

REPRODUÇÃO DE INTERNET

Através do 
Programa 
Aprendiz Musical, 
Fundação de Arte 
fomenta a cultura 
em Niterói

Estão abertas, até o dia 1 de 
abril, as inscrições para par-
ticipar do Coro Aprendiz, 
que faz parte do Programa 
Aprendiz Musical. Para isso, 
basta ter entre 6 e 23 anos, 
morar em Niterói e se ins-
crever no link http://bit.ly/
coroaprendiz2021. As aulas, 
online e gratuitas, têm vagas 
limitadas.

Mantido pela Prefeitura 
de Niterói, o Coro Aprendiz 
tem supervisão direta da Se-

cretaria Municipal das Cul-
turas e da Fundação de Ar-
tes de Niterói, em parceria 
com a Fundação Municipal 
de Educação (FME).

SOBRE O PROGRAMA

O Programa Aprendiz Mu-
sical é um órgão sociocultu-
ral sólido e estruturado que 
desde 2001 tem como mis-
são a promoção da educa-
ção musical e da cidadania 
de milhares de crianças e jo-

vens de Niterói. O intuito é 
promover educação musical 
de qualidade para jovens da 
rede municipal de ensino da 
cidade, garantindo o acesso 
à cultura e às artes - sua for-
mação, produção e difusão.

A partir de um conjunto 
diversificado de atividades 
como aulas de iniciação 
musical, canto coral, prá-
tica de instrumentos, for-
mação orquestral e espetá-
culos artísticos, o Aprendiz 

amplia e enriquece as per-
cepções e possibilidades 
de expressão e atuação dos 
alunos, contribuindo ao re-

conhecimento de seus pa-
péis históricos, políticos e 
sociais na transformação 
da realidade que os cerca.

“Seguramente pode-se 
afirmar que o Programa 
Aprendiz é uma realidade e 
que se trata de um dos mais 
importantes programas so-
cioculturais de musicaliza-
ção infantojuvenil ativos no 
país”, explica Marcos Sabino, 
Presidente da Fundação de 
Arte de Niterói.

Marília Ortiz diz que apoio às empresas é importante na pandemia

REPRODUÇÃO

SERVIÇO

Canto Coral – Coro 
Aprendiz

 N Inscrições: até 1 de abril 
de 2021 

 N Podem se inscrever pes-
soas entre 6 e 23 anos 

 N toque no link para se 
inscrever: http://bit.ly/
coroaprendiz2021
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