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Em uma equipe  
majoritariamente  
masculina, as mulheres  
vêm ganhando destaque na 
Guarda Municipal, ocupando 
atualmente 50 entre as 312 vagas
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APROVA JOVEM

Pré-vestibular gratuito para moradores de 

Niterói, de 15 a 29 anos, está com  

inscrições abertas. P. 2Niterói& região

Com destaque cada vez maior na corporação, 

mulheres falam sobre os desafios da profissão e como 

lidam com as dificuldades e imprevistos nas ruas. P. 3
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Niterói & região

Disponível no YouTube, 
obra é encenada no 
Solar do Jambeiro

DIVULGAÇÃO

M
esclando a palhaçaria, a música, 
a poesia e o teatro de formas ani-
madas, a dramaturgia e direção de 
Flávia Lopes nos conduzem para 

a história da sonhadora Ermínia Tcha Tcha, 
última artista da sua geração. Filha, neta, 
bisneta e tataraneta de figuras ancestrais do 
circo-teatro, ela continua montando a lona 
do Estrela Prateada em lugares difíceis de 
acessar. O espetáculo é uma metáfora do ar-
tista que tem como ofício mostrar o mundo 
com olhos de poesia a quem ainda não o viu.

Aprova Jovem: pré-vestibular gratuito  
e online abre inscrições para mil vagas
Iniciativa é 

destinada a 

moradores de 

Niterói, com idades 

entre 15 e 29 anos, 

que farão o Enem

AGÊNCIA BRASIL 

Para se inscrever, é preciso 

acessar as redes sociais  

da Prefeitura de Niterói

A Coordenadoria de Políti-
cas Públicas para a Juventu-
de de Niterói está com ins-
crições abertas para a edição 
2021 do Aprova Jovem. Esse 
ano, o pré-vestibular online 
e gratuito vai contar com 
mil bolsas de estudo. Po-
dem participar jovens que 
sejam moradores de Nite-
rói, com idades entre 15 e 29 

anos. Para se inscrever, bas-
ta acessar as redes sociais da 
Prefeitura de Niterói e cli-
car no link: https://forms.
gle/7Lwtv45MwYUcRacD8

Para a realização do Apro-
va Jovem, a Coordenadoria 

de Juventude conta com a 
parceria do Descomplica, 
maior curso pré-vestibular 
online da América Latina. E, 
para o próximo ano, o proje-
to será ampliado por meio de 
uma parceria com a Univer-

sidade Federal Fluminense 
(UFF). O objetivo, segundo 
o coordenador da Juventude 
de Niterói, Eduardo Oliveira, 
é alcançar o máximo de alu-
nos e alunas, especialmente 
nesse período de pandemia.

UMA OPÇÃO DESDE 2017 
“Nesse momento em que 
estamos vivendo de distan-
ciamento social e necessi-
dade de ficarmos em casa, 
o formato online do projeto 
facilita a vida daqueles que 
precisam estudar e buscam 
uma vaga nas universidades 
públicas e bolsas nas uni-
versidades particulares. O 
objetivo do Aprova Jovem 
é termos jovens estudando, 
focados em melhorar a sua 
vida e vida de todos na sua 

família, e realizando o sonho 
do ensino superior”, enfati-
zou Eduardo Oliveira.

O projeto, que existe des-
de o início de 2017, conse-
guiu um índice de aprova-
ção de cerca de 10% em seus 
primeiros anos. O Aprova 
Jovem teve mais de 1.500 
inscritos e seis aulões pre-
senciais, divididos em maté-
rias que foram pedidas pelos 
próprios estudantes.

A coordenadoria é um 
órgão municipal criado em 
2003 e ligado à Secretaria 
Executiva do Gabinete do 
Prefeito de Niterói. Seus pro-
jetos são desenvolvidos atra-
vés da articulação, fomento, 
proposição e execução de 
políticas para a juventude, 
garantindo o acesso aos di-
reitos fundamentais e à qua-
lidade de vida para a popula-
ção compreendida entre 15 
e 29 anos, (23,4% da popu-
lação niteroiense, segundo 
censo/2010, IGBE), através 
de ações integradas e articu-
ladas entre órgãos governa-
mentais e sociedade civil.

A trajetória deste circo-teatro é contada 
e vivida pela idealizadora do projeto, a atriz 
Vanessa Dias, ao lado de seres inimaginá-
veis como o homem-pássaro e Shirley, a pul-
ga acrobata. A personagem, uma figura que 
“não faz nada certo”, como sua mãe pensou 
alto, era o orgulho do pai, o grande palhaço 
Bartholo, que dizia que ela nasceu mesmo 
foi para ser palhaça. 

“Ermínia Tcha Tcha é um ser poético, que 
tem amor pelo seu ofício e muito orgulho de 
ser palhaça. A relação com o passado rea-
cende a memória de algo que está no imagi-
nário de uma infância não cronológica, que 
vê beleza e graça em uma trilha de formigas 
no caminho, na vida em um ovo de pulga, na 
lagarta que vira borboleta, no algodão doce 
que desmancha na boca e no cheirinho de 
café no fim da tarde”, destaca Flávia Lopes, 
convidada por Vanessa Dias para escrever e 
dirigir esta montagem.

Karina Neves e Jonas Hocherman assi-
nam a direção musical e a trilha sonora, em 
uma pesquisa musical que rompe frontei-
ras culturais e passeia pelos ritmos do mun-
do. O cenário e o figurino de Carlos Alberto 
Nunes resgatam a memória do universo de 
circo-teatro e propõem uma pesquisa rica 
em detalhes. O visagismo da personagem é 
assinado por Mona Magalhães, que reforça 
a imagem da palhaçaria e dos vestígios de 
um tempo saudoso. O projeto ‘Circo de Pul-
gas’ tem patrocínio do governo federal, do 
governo do Estado do Rio de Janeiro e da 
Secretaria de Estado de Cultura e Economia 
Criativa do Rio de Janeiro, 

SERVIÇO:
Temporada online: até o  
dia 18 deste mês
Classificação: livre
Duração: 40 minutos
Valor: gratuito
Local: youtube.com/circo-teatroestrel-
aprateada

‘Circo de Pulgas’: 
um espetáculo que 
resgata a magia da 
arte dos palhaços 
e da poesia
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Pontos de vacinação de 
São Gonçalo arrecadam 
alimentos para doação
Objetivo é ajudar 
famílias afetadas 
pela crise causada 
pela pandemia  
do coronavírus

DIVULGAÇÃO

Os alimentos, que 
começam a ser recolhidos 
hoje nos postos, vão para 
famílias cadastradas em 
programas da Secretaria de 
Assistência Social

A Secretaria de Assistência 
Social de São Gonçalo lan-
ça a campanha Juntos Con-
tra Fome, que irá arrecadar 
alimentos não perecíveis e 
de higiene pessoal nos pon-
tos de vacinação contra o 
coronavírus na cidade. A 
iniciativa, que visa atender 
pessoas afetadas pela crise 
causada pela pandemia, é 
uma sugestão do vereador 
Juan Oliveira aceita pela 
prefeitura. 

“Nosso objetivo é sempre 
ajudar as pessoas que es-
tão enfrentando dificulda-

des durante a pandemia da 
covid-19. A doação é volun-
tária, por aquelas pessoas 
que se sensibilizarem com 
a causa”, declarou o prefeito 
Capitão Nelson.

As arrecadações, que co-
meçam hoje, serão reuni-
das por agentes da Assis-
tência Social e distribuídas 
para pessoas cadastradas 
nos grupos de convivência 
da secretaria, no programa 
Proteção e Atendimento Es-
pecializado à Família e Indi-
víduos (Paefi) e no Centro de 
Referência Especializado da 
Assistência Social (Creas), 
além de famílias cadastra-
das no Bolsa Família que 
vivem em situação de extre-
ma vulnerabilidade social. 
Quem não for cadastrado 
deve procurar os respon-
sáveis pelos equipamentos 
para obter mais informa-
ções. “Tenho certeza de que 

os gonçalenses irão abraçar 
a causa e a campanha será 
um sucesso”, afirmou Juan 
Oliveira.

Durante a campanha, as 
pessoas que forem receber a 
dose da vacina podem doar 
os seguintes itens: alimen-
tos não perecíveis como ar-
roz, açúcar, feijão, fubá, óleo, 
macarrão, aveia, enlatados 
(salsicha, sardinha, milho, 
ervilha e seleta de legumes), 
biscoito salgado, biscoito 
doce, pó de café, leite em pó, 
sal e molho de tomate. Além 
de produtos de higiene pes-
soal como pasta de dente, de-
sodorante, sabonete, frascos 
de álcool em gel, escova de 
dente e papel higiênico.

Os pontos de vacinação, 
que funcionam de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, 
e, sábado, das 8h às 12h, 
e que vão receber as doações 
a partir de hoje são: Polo 

Mulheres conquistam espaço na 
Guarda Municipal de São Gonçalo
Servidoras destacam como diferenciais femininos na profissão a personalidade, a firmeza e a serenidade

As mulheres ganham destaque na Guarda Municipal: atuação firme na vigilância do patrimônio público e no ordenamento da cidade

E
m uma equipe ma-
joritariamente mas-
culina, as mulheres 
vêm ganhando des-

taque na Guarda Munici-
pal, ocupando atualmente 
50 entre as 312 vagas. A pre-
sença feminina na corpora-
ção tem apenas 28 anos. No 
último concurso, realizado 
em 2011, foram admitidas 
15 mulheres no quadro de 
servidores. Com persona-
lidade, firmeza e serenida-
de, elas atuam na vigilância 
do patrimônio público e no 
ordenamento da cidade. 

Andrea Rosa é uma das 
pioneiras gonçalenses, in-
tegrando a primeira turma 
feminina do município. O 
exemplo profissional veio 
de casa: filha de policial mi-
litar, passou na prova da PM, 
mas não seguiu no processo 
seletivo, por conta do exa-
me psicotécnico. “Meu pai 
sempre foi muito meu ami-
go, meu parceiro. Meu sonho 
era fazer a mesma coisa que 
ele. Houve o concurso para a 
Guarda Municipal, um tra-
balho que se assemelhava ao 
de um policial, e pensei: essa 
é a oportunidade que espera-
va”, recorda-se.

A servidora pública já pas-
sou por várias funções. No 
Grupamento Especializado 
de Ronda Escolar (Gere) de 
São Gonçalo, do qual tam-
bém é pioneira, ela encon-
trou seu lugar na corpora-
ção. Criado em 1998, o Gere 
atualmente tem sua força 
composta majoritariamen-
te de mulheres. “A mulher 
tem um traquejo diferen-
te, observa todo o contexto 
de uma situação. Na ronda 
escolar tem um olhar dife-
renciado para as crianças e 

os adolescentes, com mais 
empatia à dor do outro. No 
trânsito temos um olhar de 
entendimento, prevenção, 
informação, enfim, um olhar 
mais humanizado e empáti-
co”, ressalta.

Há três anos, o Gere está 
baseado de forma estraté-
gica no Colégio Municipal 
Presidente Castelo Branco, 
no Boaçu. Desde então, trou-
xe uma nova realidade para 
a área, que anteriormente 
era foco de brigas de facções 
criminosas, uso de entorpe-
centes, tráfico de drogas e 
assaltos no entorno. O gru-
pamento também desen-
volveu projetos educacio-
nais dedicados às crianças 
e aos adolescentes das esco-
las municipais, criando um 
vínculo de confiança com os 
estudantes.

Oriunda da última turma 

de mulheres a ingressar na 
Guarda Municipal, em 2011, 
Natália Santos era analista 
de recursos humanos em 
um banco, especialista em 
processos seletivos, antes 
de prestar concurso para 
ingressar na Guarda Mu-
nicipal. Ela também tem 
formação como técnica de 
enfermagem.

“Foi uma grande mudan-
ça. Eu usava roupa de execu-
tiva com salto alto e estava 
acostumada com procedi-
mentos burocráticos, pro-
cessos seletivos e dinâmicas 
de grupo. Por curiosidade, 
vi um anúncio em um jor-
nal sobre o concurso para a 
prefeitura, que contemplava 
diversas áreas. Fiquei na dú-
vida entre fazer para técnica 
de enfermagem ou guarda, 
pela qual optei na última 
hora”, relembra. Era o pri-

meiro passo para ingressar 
na corporação. Após o exa-
me teórico, os aprovados são 
submetidos a um teste físico, 
de caráter eliminatório.

Muitas vezes, durante a 
rotina nas ruas de São Gon-
çalo, situações inesperadas 
acontecem com os guardas 
municipais. Natália conta 
que já auxiliou uma mulher 
que sofreu um aborto espon-
tâneo. “Eu estava em patru-
lhamento na ronda escolar 
quando o motorista de um 
ônibus me chamou e disse 
que tinha uma passageira 
em trabalho de parto. Che-
guei para socorrer a meni-
na e nessa hora a formação 
em técnico de enfermagem 
foi essencial. Levei-a para 
a maternidade do Alcânta-
ra, onde chegou sentindo 
muitas dores. Infelizmente 
a criança não sobreviveu”, 

conta. Natália destaca a sin-
gularidade com a qual as 
mulheres conduzem as si-
tuações: “Temos uma forma 
doce e educada de tratar as 
pessoas. Através do respeito, 
a mulher se faz valer”. 

A Guarda atualmente con-
ta com quatro segmentos 
de atuação na cidade: Gru-
pamento de Trânsito (GT), 
Grupamento de Ronda Os-
tensiva Municipal (Romu), 
Grupamento de Proteção 
Ambiental (GPAM), Gru-
pamento Especializado de 
Ronda Escolar (Gere). Todos 
eles contam com guardas 
municipais femininas.

Conhecida por todos na 
Prefeitura de São Gonaçlo, 
Maria José Tavares, a Zezé, 
tornou-se um símbolo da 
GM. Ela mantém a ordem 
nas dependências da sede 
do Poder Executivo, auxilia 

Sanitário Dr. Washington 
Luiz, no bairro Zé Garoto; 
Ginásio do Clube Mauá, no 
Centro; Umpa Nova Cida-
de; Clínica Gonçalense do 
Mutondo; Polo Sanitário Dr. 
Hélio Cruz, em Alcântara; 
Clínica da Família Dr. Zer-
bini, no Arsenal; Polo Sani-

tário Rio do Ouro; PAM Coe-
lho; e Centro de Tradições 
Nordestinas, em Neves. A 
partir desta segunda-feira, o 
CRAS de Vista Alegre e a 
Umpa de Pacheco passam a 
fazer parte dos locais de va-
cinação e, consequentemen-
te, irão receber as doações.

funcionários e contribuin-
tes com informações e, nes-
te momento de pandemia, 
também fiscaliza o uso de 
máscara individual de pro-
teção por todos que circulam 
nas dependências do prédio. 
Postura firme, mas sem per-
der a simpatia. Zezé entrou 
na primeira turma femini-
na da Guarda Municipal em 
1993 e viu na quantidade de 
vagas oferecidas na época 
uma boa oportunidade pro-
fissional. Em seus 28 anos 
de corporação, ela conta que 
já teve grandes desafios na 
carreira.

“Cheguei a ser ameaça-
da por um homem armado 
enquanto eu atuava como 
guarda de trânsito. A minha 
postura foi a do diálogo, da 
mediação de conflito. Deve-

mos responder da forma que o 
cidadão precisa ouvir, segun-
do o nosso conhecimento de 
causa”, afirma. Zezé destaca 
o contato direto e constante 
com o público e comenta que 
o que mais gosta na profissão 
é ajudar as pessoas. “Não que 
os homens não tenham, mas 
o diferencial da mulher é o 
carisma, a educação, a pos-
tura. Dar o seu máximo e ser 
sempre correta. Temos todo 
um cuidado especial”, garante.

O número de mulheres na 
corporação, em breve, pode-
rá aumentar. Segundo o pre-
feito Capitão Nelson, haverá 
novo concurso para a Guar-
da Municipal de São Gonça-
lo, com preenchimento ime-
diato de 40 vagas e 120 em 
cadastro de reserva. O pro-
cesso seletivo que seria em 
maio foi adiado por conta da 
pandemia do coronavírus.

ISMA LASMAR
irma.lasmar@odia.com.br

A prefeitura fará 
um novo concurso 
para a Guarda com 
o preenchimento 
imediato de 40 vagas
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