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Colégio Pedro II Realengo II 

Geografia – Geografia – Proeja - Turmas PA201_PI201_AS201 

Atividade 2 - 1º Trimestre 

  Data: 26.03.2020 - Aluno: ________________________________ 

 

1. Considerando o potencial da Geografia para compreensão e transformação da realidade (e 

considerando que o conceito de espaço geográfico é uma maneira de olhar para realidade 

que contribui para tal) leia, observe e faça o que pede a questão.    

 

 

Figura 1 - Quartos com mais de 3 pessoas é a realidade de 300 mil casas na Região Metropolitana do Rio, segundo o 
Censo 2010 e o IPS 2018. Japeri é o município que possui o maior adensamento habitacional excessivo, com 14% dos 
domicílios nesta condição. Jacarezinho lidera entre as regiões administrativas da capital, seguido por Maré, Rocinha, 

CDD, Zona Portuária e Santa Cruz. 

 

Autoridades e Especialistas alertam para a urgência de soluções adaptadas às necessidades de 

espaços geográficos mais vulneráveis à atual pandemia - devido a: 

 

• Intensa aglomeração (casas muito próximas umas às outras, com 

pouca ventilação entre elas); 

• Adensamento habitacional excessivo (casas com mais de três pessoas 

por cômodo e mal ventiladas); 

• Precariedade de acesso a água encanada; 

• Reduções drásticas nas rendas familiares de trabalhadores 

autônomos, informais e sem emprego; 

• Crianças sem as refeições habitualmente oferecidas pelas escolas etc.  

• Dependência do SUS que hoje sofre com baixo investimento, etc. 

 

Leia as propostas de solução abaixo. Em seguida, escreva um texto de 5 

linhas defendendo as propostas que você considera mais importantes para 

estes espaços urbanos. Justifique sua escolha 
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Proposta da ONG “Casa Fluminense”, 23 de março, 2020. 

 

“Em um cenário no qual muitas destas casas sequer possuem ventilação 

adequada, é necessário que o poder público garanta subsídio para compra de 

material de construção e assistência técnica para essas populações. A adaptação 

emergencial sobre arejamento não deve ser responsabilidade dessas famílias. 

Em casos mais graves, é preciso garantir moradias adequadas ou improvisadas 

em outro espaço, como hotéis, escolas e universidades. 

 

Seguimos defendendo o #FiqueEmCasa, entretanto essas medidas acendem um 

alerta para parte da população nas periferias da RMRJ que vivem a realidade do 

adensamento populacional excessivo. 

(Fonte: https://www.facebook.com/casafluminense/) 

 

 

Propostas, ALERJ, 18.03.20 

 

1. PL 2001/20 - Inclui o álcool gel 70% na cesta básica, reduzindo a 

tributação do produto e o preço final ao consumidor. 

2. PL 1998/20 - Autoriza o Governo do Estado a conceder bolsa-auxílio às 

famílias dos estudantes da rede pública de ensino que tenham aulas 

suspensas em função da pandemia.  

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2020-03/alerj-vota-hoje-pacote-emergencial-

para-crise-do-coronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/fiqueemcasa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCMpXE-6UgynuN9q6bjvkKDwpyORiwbD9EIYi4-xesWVyzWlsE7zgXhc26qQOWFIaoemwKp6gkrUxESQ5enNIf0a-VttBdr3GhSQDts-pfLfhDvQgKsp7UrP3na98sJU-f1VrwHhQMs2GTa4pb-aZ9hOEhwEFnExx_i0PLd6irbCwsUaYKNvKMD-1dfTcZJC7vfbwGqRQZ-PMnGG4c_5uxp2C58AM4F7iF_BQEfCkH33Q1y7Ko_rzuZWALzSiWsCBadkgjusBMu3U69RvJJR12Fy2BH6y04pGyPq2OawALVviJuee8CwpIweG24jo4EEMbCFXoOYyYD5qOTvxBACaX3PA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/casafluminense/


3 
 

Projeto ‘A Renda Básica que Queremos’, enviado ao Congresso em 23 de 

março de 2020. 

 

Figura 2 - Fonte: https://www.rendabasica.org.br 
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Recomendações de Especialista da FIOCRUZ – RJ 

 

 

“O raciocínio do especialista da Fiocruz é relativamente simples e óbvio. (...) 

Como essas comunidades reúnem milhares de pessoas morando em condições 

subnormais, para usar o termo do IBGE, é importante que haja um foco 

diferenciado nessas comunidades. (...) para ele, ‘é certo que a população mais 

pobre será mais afetada que a população de classe média’. 

Um levantamento recente mostrou que só a favela da Maré, nas vizinhanças da Fiocruz, 

possui mais de 10 mil idosos, com idade superior aos 65 anos, público que corre mais 

riscos quando se fala em coronavírus”. O especialista recomenda: 

1) A derrubada da Emenda 95, que limita os gastos do governo e a liberação 

imediata dos R$ 5 bilhões para o SUS (incluindo uma oferta maior de leitos); 

2) Atuação dos Agentes de saúde, com aumento no número de visitas; 

3) Algum tipo de prioridade no atendimento do SUS para as pessoas que vivem 

nesses aglomerados urbanos. 

 
Adaptado de: https://projetocolabora.com.br/ods3/e-quando-o-coronavirus-chegar-nas-favelas. 
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Recomendação da Rede Nacional de Conselhos de Direitos Humanos, 

19.03.2020. 

 

É Pedido: 

 

1) Às empresas públicas e privadas: b) interrupção de atividades de 

trabalho, mantendo a remuneração, com medidas de compensação e que 

em caso de abandono do local de trabalho em situações de risco grave e 

iminente não seja caracterizado como infração ou afronta ao contrato de 

trabalho ou mesmo ao dever da prestação dos serviços; c) não elevem o 

preço de alimentos e medicamentos com base na lei de “oferta e 

procura”, se aproveitando da pandemia para aumentar lucros nesta difícil 

situação, inclusive para garantir segurança alimentar; 

 

2)  Ao Poder Judiciário que seja suspenso - por tempo indeterminado - o 

cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejos e 

remoções determinadas em processos judiciais. (...) processos de 

remoção precarizam as famílias e as pessoas envolvidas, expondo-as ao 

vírus, uma vez que são forçadas a compartilhar habitações com outras 

famílias ou a morarem na rua.  

 

 

3) Ao Poder Executivo e as concessionárias do serviço de abastecimento, a 

garantia da disponibilização de água para a população que mora em 

ocupações e acampamentos, e melhoria nas condições possíveis de 

acesso à água tratada para populações em assentamentos precários e 

outras situações;  

 

4) Ao Poder Executivo, que suspenda, ainda que temporariamente, a 

cobrança e/ou o corte de serviços essenciais como de água, gás e luz, 

especialmente para aqueles grupos que estão em situação de maior 

vulnerabilidade e que venham a sofrer drástica redução de renda; 

 

5) Ao Poder Executivo, que tome medidas para a proteção específica e 

especial de todos os grupos humanos em situação de maior 

vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, imigrantes, idosos, 

mulheres, moradores de periferias urbanas, pessoas com deficiência, (...) 

e todas os que são consideradas grupos de risco, inclusive assegurando o 

atendimento às mulheres grávidas, nos padrões estabelecidos pela 

Organização Mundial de Saúde. 

 

 
Fonte: https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/conselho-nacional-de-

direitos-humanos-cndh/copy_of_RecomendaoConjuntan012020RedeNacionalCovid19.pdf 

https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/conselho-nacional-de-direitos-humanos-cndh/copy_of_RecomendaoConjuntan012020RedeNacionalCovid19.pdf
https://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/conselho-nacional-de-direitos-humanos-cndh/copy_of_RecomendaoConjuntan012020RedeNacionalCovid19.pdf

