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Estudo do IBGE mostrou 
que a participação feminina 

no mercado de trabalho 
brasileiro aumentou nos 

últimos 5 anos
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RESSOCIALIZAÇÃO
Ações em São Gonçalo buscam acolher 

pessoas em situação de rua e usuários de 
drogas que ficam pelas ruas da cidade. P. 2

ELAS VÃO DOMINAR
A participação feminina nos setores de Negócios e Tecnologia está aumentando no decorrer 

dos anos. Com isso, a diferença entre os gêneros nas áreas vem diminuindo. P. 3
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Transporte coletivo de Itaboraí deve 
funcionar com até 50% da lotação

Fiscalização em 
ônibus municipais

ASCOM ITABORAÍ / DIVULGAÇÃO

Fiscais estão de olho no uso de máscaras e na lotação dos coletivos

Os fiscais da Secretaria 
Municipal de Transportes 
de Itaboraí, com o apoio 
da Guarda Municipal, in-
tensificaram a fiscalização 
nos coletivos para garantir 
o cumprimento do decre-
to nº 78, de 26 de março de 
2021, que estabelece medi-
das para conter o avanço da 
Covid-19. As equipes come-
çaram a percorrer a cidade 
na última quarta-feira.

A norma estabelece que 
o transporte coletivo mu-
nicipal deverá funcionar 
com até 50% da sua ca-
pacidade, sendo proibido 
passageiros em pé. As ja-
nelas deverão estar abertas 
e destravadas para que te-
nha circulação de ar. Além 
disso, a utilização de más-
caras para passageiros e 
motoristas é obrigatória.

Na abordagem foram 
averiguados também a hi-
gienização dos veículos e a 
disposição de álcool em gel, 
entre outras. A fiscalização 

ocorreu em pontos estratégi-
cos do município como, por 
exemplo, na Praça Alarico An-
tunes, outros ônibus e nas en-
tradas da cidade, com aborda-
gem de veículos e a checagem 
do número de passageiros.

Para o secretário municipal 
de Transportes, Heitor Baldow, 
a ação busca o melhor atendi-
mento da população, que de-
pende do transporte público. 
Em tempos de pandemia, as 
fiscalizações são rotineiras.

“Cuidados e prevenção são 
fundamentais no combate ao 
coronavírus, por isso estamos 
verificando se as empresas es-
tão cumprindo o que deter-
mina o decreto. Vale ressaltar 
que colocamos fiscais em pe-
ríodo integral nos pontos de 
ônibus, além de equipes reali-
zando fiscalização em todos os 
bairros. O transporte público 
faz parte dos atendimentos da 
cidade, mas precisa da cola-
boração dos segmentos para 
atender as necessidades sani-
tárias”, destacou.

Livro conta como Roberto Carlos 
demorou a ser aceito pela crítica
Obra analisa a 
carreira do cantor 
sob a perspectiva 
de jornalistas

ARQUIVO PESSOAL

O niteroiense 
Tito Guedes 
lançará o 
livro no mês 
em que 
Roberto Carlos 
completa 80 
anos, abril

Querem acabar comigo é o tí-
tulo do livro do pesquisador 
Tito Guedes, que está sendo 
lançado pela Editora Máqui-
na de Livros, sobre a traje-
tória de Roberto Carlos sob 
a ótica da crítica musical. É 
uma bela homenagem ao Rei, 
que completa 80 anos agora, 
no dia 19 e marca também a 
estreia do niteroiense, de 24 
anos, no mundo dos livros.

Tito é nascido e criado em 
Niterói, estudou no Miraflo-
res, onde a mãe Adriana é 
coordenadora pedagógica, e 
se formou na Universidade 

Federal Fluminense. O pai é 
Octavio Guedes, jornalista e 
comentarista da GloboNews, 
e a avó, a psicóloga Lucy Mas-
sa, todos niteroienses.

Querem acabar comigo 
mostra que, apesar do su-
cesso, a crítica musical só es-
tendeu o tapete vermelho a 
Roberto depois que astros da 
MPB, como Caetano Veloso, 
Nara Leão e Maria Bethânia, 
reconheceram seu talento. O 
livro é 100% produzido em 
Niterói: o projeto gráfico é de 
Bruno Drummond e um dos 
sócios da editora, Luiz André 
Alzer, também é da cidade.

O livro do autor niteroien-
se já está a venda no site da 
Máquina de Livros (https://
maquinadelivros.com.br/) 
e na Amazon. Na próxima 
semana começa a chegar às 
principais livrarias.

Mutirão para acabar com os ratos nas casas
Trabalho é feito pelo Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses de Itaboraí

Agentes do Departamento 
de Vigilância de Vetores e 
Zoonoses da Prefeitura de 
Itaboraí realizaram um mu-
tirão de desratização em re-
sidências de Porto das Caixas 
e Visconde. A necessidade de 
realizar o serviço na região 
foi identificada a partir de 
um mapeamento das equi-
pes de campo que percorrem 
o município.

Durante a ação, os agentes 
detectaram o tipo de rati-
cida eficaz para combater 
cada espécie de roedor que 
frequentemente aparece 
nas residências. A substân-
cia foi aplicada do lado in-
terno e externo dos imóveis, 
a fim de evitar uma nova 
aproximação dos animais 
ao convívio familiar.
“Estamos em período de 

pandemia, mas não pode-
mos deixar de combater as 
demais doenças que podem 
afetar as famílias de Itaboraí. 
Nesse período de restrições, 
as pessoas tendem a perma-
necer em casa, então precisa-
mos atuar de forma eficaz e 
presente”, explicou Adriano 
de Paula, responsável pelo 
Departamento de Vigilância 
de Vetores e Zoonoses.

Ação acolhe 
moradores 
de rua 
em São 
Gonçalo
Além da ressocialização, outras 
preocupações são a disseminação do 
coronavírus e a aproximação do inverno

RENAN OTTO / DIVULGAÇÃO

Muitos dependentes químicos e moradores de rua não concordam em voltar para suas casas ou para comunidades terapêuticas e abrigos

C
om sensibilidade e 
empatia, uma ação 
integrada entre as se-
cretarias de Assistên-

cia Social, Políticas sobre Ál-
cool e Drogas e Desenvolvi-
mento Urbano, com o apoio 
da Guarda Municipal, abor-
dou pessoas em situação de 
rua e dependentes químicos 
na Praça Dr. Luiz Palmier e 
na Rua João dos Santos, no 
Centro de São Gonçalo, e na 
Praça do Mutuá, com o obje-
tivo de acolhimento e rein-
serção social.

Na Praça Dr. Luiz Palmier, 
uma dessas pessoas concor-
dou em voltar para o conví-
vio familiar, após conversa 
com a equipe da Assistência 
Social. Ele foi encaminhado 
por uma van da Secretaria 
para sua casa, no bairro San-

ta Catarina. “Nossos profis-
sionais estão preparados 
para realizar o trabalho de 
ressocialização das pessoas 
em situação de rua. Esta-
mos preocupados com a dis-
seminação do coronavírus e 
a aproximação do inverno, 
que aumentam a vulnerabi-
lidade dessas pessoas”, disse 
o secretário de Assistência 
Social, Wagner Rodrigues.

O trabalho nas ruas tam-
bém se depara com barrei-
ras. Muitos dependentes 
químicos e mendigos não 
concordam com o encami-
nhamento de volta às suas 
residências ou para comuni-
dades terapêuticas e abrigos. 
Foi o caso de um homem de 
idade avançada, morador de 
Campos, que já tinha sido 
encaminhado para casa há 
cerca de 30 dias, mas retor-
nou às ruas do Centro.

Na Rua João dos Santos, 

Os profissionais oferece-
ram encaminhamento para 
abrigo, mas a oferta lhes 
foi negada. Ainda assim, as 
equipes expõem as novas 
perspectivas, caso decidam 
sair das ruas.

“Quando identificamos 
um dependente químico, 
sugerimos o Centro de Re-
ferência Especializado para 
População em Situação de 
Rua (Centro Pop), que, se 
aceito, encaminhamos a pes-
soa para a reabilitação, seja 
em equipamentos públicos 
ou comunidades terapêuti-
cas, mas nem todos concor-
dam e não podemos retê-los, 
pois não são criminosos”, dis-
se Wanderson Dias Pereira, 
secretário de Políticas sobre 

Álcool e Drogas.
Na última etapa da ação, 

as equipes se dividiram. 
Uma parte foi para a Praça 
do Mutuá e outra foi dire-
cionada para a Rua Aluísio 
Neiva, no Centro, onde os 
agentes encontraram um 
grande volume de lixo acu-
mulado e barracas monta-
das para permanência des-
sas pessoas, muitas delas 
usuárias de drogas. Após a 
abordagem, a subsecretaria 
de Limpeza Urbana enviou 
um caminhão e funcioná-
rios para realizarem a lim-
peza do local.

“As ações integradas de 
abordagem serão realiza-
das semanalmente, como 
determinou o prefeito Capi-

Temos equipes 
especializadas, 
com olhar atento 
à população em 
situação de rua 
e usuários de 
entorpecentes”
ALAN RODRIGUES, 
Subsecretário

tão Nelson. Temos equipes 
especializadas, com olhar 
atento à população em si-
tuação de rua e usuários 
de entorpecentes, sempre 
com o objetivo da reinser-
ção social e familiar dessas 
pessoas”, garantiu Alan Ro-
drigues, subsecretário de 
Proteção Social Especial.

Foram mobilizados fun-
cionários das secretarias de 
Assistência Social, de Polí-
ticas sobre Álcool e Drogas 
e de Desenvolvimento Ur-
bano, da Subsecretaria de 
Proteção Especial, do Cen-
tro Pop, do Centro de Aten-
ção Psicossocial (CAPS) e do 
Centro de Referência Espe-
cializado de Assistência So-
cial (Creas).

Para solicitar a desratização 
de sua residência, basta for-
malizar o pedido através do 
telefone 2635-7456. O mora-
dor receberá um protocolo 
de atendimento e precisa 
aguardar o agendamento da 
visita. Se conseguir, o muní-
cipe pode informar o tipo de 
espécie que tem visto para 
que a substância correta seja 
aplicada na residência.

IRMA LASMAR

irma.lasmar@odia.com.br

os assistentes sociais con-
versaram com os desabriga-
dos, alguns assumidamente 
usuários de entorpecentes. 
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Girl power: liderança feminina 
em Tecnologia e Negócios
O debate pela busca de oportunidades é sempre constante e importante para que exista o 
caminho de inclusão de mais mulheres nesses setores. Diferença entre os gêneros vem diminuindo

F
ato: a participação femini-
na está cada vez mais em 
alta no empreendedorismo 
tecnológico e negócios em 

geral. De acordo com um estudo 
de 2015 da consultoria McKinsey, 
considerando projeções até 2025, 
a redução do gap de gênero entre 
homens e mulheres poderia incluir 
240 milhões de trabalhadoras no 
mercado de trabalho, além de re-
sultar em um crescimento econô-
mico de 12 a 28 trilhões no PIB dos 
países anualmente.

Como a maioria dos outros se-
tores, a tecnologia também é do-
minada pelos homens. Repleto de 
complexidades – algoritmos, data 
science, inteligência artificial –, no 
mais, aos poucos o tema começa a 
ser conquistado também pelas mu-
lheres. De acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio 
do IBGE, elas representam cerca de 
20% dos profissionais atuando no 
mercado de TI no Brasil.

Dentro dessa estatística está 
a Daniele Soares, fundadora da 
Redesign Consultoria de Trans-
formação. Ela está a frente desse 
processo que fez a ela mesma em 
2014 quando desde então surgiu 
a necessidade de elaborar uma al-
ternativa completamente original 
para dedesenhar pessoas, proces-
sos e negócios com o propósito Ser 

Melhor Fazendo o Outro Melhor.
“Diante da 4ª Revolução, pre-

cisamos da tecnologia como uma 
grande força para automatizar e 
trazer escalabilidade mas temos 
que ir além, temos que repensar 
as estruturas, os modelos de ne-
gócios, adaptando e mudando o 
mindset das pessoas com os seus 

trabalhos e proporcionando a 
realização de tarefas mais nobres 
onde poderão utilizar e desenvol-
ver suas habilidades. Precisamos 
fazer esta transformação de for-
ma amigável e responsável”, afir-
ma Daniele Soares.

Nascida e criada com a inquieta-
ção de sempre ser melhor, a Rede-
sign tornou-se a primeira empre-
sa de consultoria empresarial de 
transformação no Brasil, fundada 
e dirigida por uma mulher. Hoje é 
referência na criação de soluções 
concretas que impulsionam em-
presas a ocuparem espaço na nova 
era da tecnologia.

“Independentemente da área de 
atuação, a transformação digital 
trouxe desafios para todas as em-
presas. E aprender a lidar com tais 
transformações exige uma adap-
tação contínua de pensamento. O 
mindset digital é exatamente isso: 
adaptar o pensamento diante des-
ta nova realidade tecnológica, ou 
seja, a nova era digital. É entender 
o que é a tecnologia e como ela irá 
impactar a cultura da organização, 
o trabalho de seus colaboradores e 
a vida dos seus clientes”, comple-
menta ela.

Em resumo, a igualdade de gêne-
ro, além de ser um direito humano, 
também traz benefícios econômi-
cos e científicos para a sociedade 
frente às invocações digitais.

Daniele Soares tem em sua for-
mação em negócios, pós-graduação 
em liderança, inovação e gestão, 

EXEMPLOS

 NAo longo da história da humanida-
de, mulheres em cargos de lideran-
ça foram responsáveis por grandes 
feitos tecnológicos. E temos mui-
tos exemplos inspiradores: a mate-
mática Ada Lovelace trabalhou em 
conjunto com Charles Babbage na 
Universidade de Londres e desenvol-
veu uma forma de programar máqui-
nas com algoritmos matemáticos. 
Hedy Lamarr foi co-inventora do 
sistema que serviu de base para as 
tecnologias wireless. Grace Murray 
Hopper foi a inventora responsável 
do primeiro compilador de código 
e co-inventora do COBOL. Já Shir-
ley Ann Jackson foi responsável por 
lançar as bases para soluções que 
revolucionaram as telecomunica-
ções. Isso mostra que as empresas de 
tecnologia devem abrir espaço para 
a diversidade não só em cargos de 
liderança, mas também nos demais 
ambientes da empresa.

Liderando iniciativas com o uso 
de tecnologias de ponta, a Redesign 
hoje também é responsável pela 
construção de centros de excelência 
de operações (RPA COE). Conduzin-
do de ponta a ponta as estratégias, 
Business Cases e implementações 
das automações de processos/RPA 
e se destacando ainda mais com o 
desenvolvimento de inteligência 
artificial para grandes casos de uso 
na construção de automações de 
processos inteligentes.

Essas grandes mulheres, assim 
como Daniele, provam que é possí-
vel derrubar as barreiras e estabelecer 
uma cultura mais inclusiva e diversa.

Grandes feitos  
da mulherada

Independentemente da área 
de atuação, a transformação 
digital trouxe desafios 
para todas as empresas. E 
aprender a lidar com tais 
transformações exige uma 
adaptação contínua de 
pensamento”
DANIELE SOARES,  
Fundadora da Redesign

Muitas mulheres ainda 
ser preocupam com 
a discriminação de 
gênero na carreira

Infelizmente, o principal desafio para mulheres que querem embarcar na jornada digital é o medo da discriminação de gênero

Para Daniele, a 
transformação 
não acontece de 
uma hora para 
outra, já que 
existem conceitos 
que precisam  
ser vencidos
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bem como certificações em RPA. 
Também é palestrante, trabalha 
com inteligência artificial, mas é 
no ser humano que encontra moti-
vos para transformar.

Sempre acreditando num futuro 
melhor para todos, e em igualda-
de, ela se preocupa em realizar di-
versos projetos exclusivos e custo-
mizados para empresas de diversos 
segmentos e tamanhos. Os projetos 
são divisores de água nas compa-
nhias e potencializam a transfor-
mação das empresas com agilidade 
e eficiência, tornando-as mais com-
petitivas e atraentes. 

Segundo pesquisa da britânica 
Deloitte, 51% das empresas estão 

atualmente no processo de rede-
senhar suas organizações para 
modelos de negócios digitais.

A rejeição às mudanças nos 
ambientes internos das empre-
sas ainda é muito comum. Mas é 
natural que o ser humano resista 
às inovações em um primeiro mo-
mento. Historicamente sempre 
foi assim. Mas, após experimen-
tar a tecnologia e as melhorias 
que são proporcionadas, passam 
a desejá-las. 

“É por isso que trabalhamos to-
dos os dias, para sermos melhores e 
fazer estas pessoas muito melhores 
também”, diz Daniele Soares, a CEO 
da Redesign.
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