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PERUANOS INVADEM O RIO 
ATRAVÉS DO FESTIVAL PERU 
WEEK, QUE COMEÇA HOJE. P. 2
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MEIO AMBIENTE

Secretaria lança portal ‘Refloresta Rio’ em 

comemoração ao 34º aniversário do 

programa de reflorestamento de encostas. P. 2

ARQUIVO O DIA

SERVIR E PROTEGER
A adesão ao 
programa de 
Prevenção 
à Violência 
Contra a 
Mulher, a 
Patrulha 
Maria da 
Penha — 
Guardiões da 
Vida, teve um 
aumento, nos 
últimos três 
meses. P. 3
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Portal ‘Refloresta Rio’ de presente
Plataforma celebra os 34 anos do programa de reflorestamento de encostas da cidade

PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

O projeto plantou mais de 10 milhões de mudas de espécies nativas

A Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente lançou on-
tem o portal Refloresta Rio 
em comemoração ao 34º ani-
versário do programa de re-
florestamento de encostas, 
completados em novembro. 
Neste período, o projeto 
plantou mais de 10 milhões 
de mudas de espécies nativas 
da Mata Atlântica, aumen-
tando em 3,4 mil hectares a 
cobertura verde da cidade. 
Desde o início, o programa 
tem contribuído para a re-
dução de deslizamentos e 
proporcionado uma melhor 
qualidade de vida à popula-
ção. O portal conta a história 
do programa Mutirão Reflo-
restamento, criado em 1986 
com o objetivo de promover 
a contenção de encostas, re-
cuperação e regularização das 
nascentes e mananciais, limi-
tação da expansão das comu-

nidades em áreas de risco e 
a recomposição paisagística. 
Para isso, foram fundamen-
tais os 15 mil moradores das 
comunidades por toda a ci-
dade, que se voluntariaram 
para participar dos muti-
rões durante esses anos, re-
cebendo uma bolsa-auxílio 
da prefeitura para trabalhar 

no plantio de mudas. A par-
tir de 2011, um novo braço do 
programa de reflorestamento 
foi criado, o Rio Verde Novo, 
atuando fora de comunida-
des e utilizando outras fontes 
de recursos, como isenção fis-
cal e compensação ambiental 
de empresas que cometeram 
danos ao meio ambiente. 

Com essa soma de esforços, 
foi possível aumentar a co-
bertura verde da cidade em 
aproximadamente 900 hec-
tares, com o plantio de mais 
de 2 milhões de mudas. Foi 
também pelo programa Rio 
Verde Novo que o governo 
municipal começou a mais 
recente ação de refloresta-
mento da cidade, em Campo 
Grande, para cobrir 16 hec-
tares, o equivalente a 160 
mil metros quadrados com 
o plantio de mais de 39 mil 
mudas na Serra da Posse. 
O plantio começou na sema-
na passada e vai criar um 
corredor ecológico para a 
fauna entre a Serra do Men-
danha e o Maciço da Pedra 
Branca, na Zona Oeste do 
Rio. Para conhecer o portal, 
os interessados devem aces-
sar o link https://refloresta-
rio.prefeitura.rio.

Procon vistoria lojas durante a Black Friday
Operação dos agentes pretendia checar denúncias e verificar se houve maquiagem de preços

Fiscais do Procon Estadual 
vistoriaram 25 lojas em seis 
shoppings pelo Rio, além de 
monitorar 10 websites de e-
commerce, na última sex-
ta-feira, dia oficial da Black 
Friday. A operação preten-
dia checar denúncias e ve-
rificar se houve maquiagem 
de preços, descumprimen-
to da oferta e publicidade 
enganosa, além de orientar 

fornecedores sobre o Código 
de Defesa do Consumidor e 
normas consumeristas. 
A ação ocorreu em lojas de 
eletrodomésticos, vestuá-
rios, perfumarias, artigos 
esportivos, telefonia, móveis 
e artigos para o lar. Desde o 
mês de outubro, a equipe de 
fiscalização e pesquisa vem 
monitorando os preços dos 
itens mais buscados durante 

a Black Friday, como televi-
sores, celulares, fogões, ge-
ladeiras e lavadoras. 
Os fiscais constataram irre-
gularidades na oferta de cin-
co estabelecimentos comer-
ciais. Todas exibiam o valor 
das parcelas de forma mais 
visível do que o preço total 
do produto e do número de 
parcelas. Já no e-commerce, 
dos 10 sites monitorados, 

constataram o mesmo pro-
blema em quatro.
Caso o consumidor tenha 
notado alguma oferta com 
indício de maquiagem de 
preços, o Procon-RJ orienta 
que seja enviada a captura 
de tela do preço anterior e 
do praticado na Black Friday 
para o WhatsApp de denún-
cias do órgão, através do nú-
mero (21) 98104-5445.

Festival Peru 
Week chega ao 
Rio hoje com 
muitas delícias
Principal evento de gastronomia e turismo peruano 
reúne operadoras de viagem e restaurantes
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O restaurante Ceviche da Fabi, na Barra da Tijuca, é o único restaurante da Zona Oeste a participar

A 
partir de hoje,  a 
cidade do Rio de 
Janeiro recebe a 
Peru Week, princi-

pal evento de gastronomia 
e turismo peruano. Em sua 
8ª edição, que acontece até 
o próximo dia 15, o festival 
reúne sete operadoras de 
viagem e oito restaurantes. 
O lançamento será realizado 
por meio de uma live aberta 
ao público nas redes sociais 
da Promperú Brasil. 

A Peru Week também 
contará com sete lives Expe-

riências Gastronômicas com 
chefs peruanos, atuantes no 
Brasil e no Peru, conduzidas 
pela Foodpass, plataforma 
digital que conecta pessoas 
por meio dos alimentos. Os 
participantes discutirão o 
empreendedorismo pós-Co-
vid-19 e vão apresentar um 
e-book de receitas e drinques 
típicos do país. 

A programação contará 
com aulas-shows de culiná-
ria, de cantoras peruanas, 
ativações turísticas e sur-

presas. Os interessados em 
provar a gastronomia perua-
na podem encontrar pratos 
com valores que variam en-
tre R$ 42 e R$ 170. Na Zona 
Oeste, participa apenas o 
restaurante Ceviche da Fabi, 
na Barra da Tijuca, e funcio-
na somente no modelo deli-
very ou retirada. 

O estabelecimento, que 
fica na Avenida Ayrton Sen-
na 5.500, bloco 12, stand S54, 
oferece uma variedade de ce-
viches, pokes e frutos do mar, 
com referência da gastrono-
mia fusion peruana. Para a 
Peru Week, o restaurante pre-
parou uma entrada com dois 
Ceviches clássicos ou tropi-
cais, com camarão Papa a La 
Huancaína. O local funciona 

de terça-feira à domingo, das 
11h às 22h. 

Para o prato principal, o 
restaurante oferece Lomo 
Saltado, um prato típico 
peruano, com tiras de filet 
salteado com cebola roxa, 
tomate e molho peruano. O 
prato ainda acompanha ar-
roz branco e batata rústica 
ou arroz de frutos do mar 
salteado com pisco. A sobre-
mesa fica por conta de dois 
pudins de leite Señor Gallet. 

Também participam do 
evento os restaurantes Cevi-
che RJ, em Botafogo; Lima 
Cocina, no mesmo bairro e 
também na Tijuca; Intihua-
si, no Flamengo; La Carioca 
Cevicheria, em Ipanema; e 
Sabor Peruano em Rio, no 
Centro da cidade. No muni-
cípio de Itaipava, na Região 
Serrana do Rio, ainda parti-
cipa o restaurante Maíz Co-
cina Peruana. As operadoras 
de turismo com pacotes de 
viagens e passeios, podem 
ser consultadas no site www.
peruweek.com.br.

O evento, que 
termina no dia 15, 
será lançado através 
de uma live nas 
redes sociais

Quantidade de lixo coletada é 67,03% 
menor do que a do pleito do ano de 2016

Comlurb recolhe 35,4 
toneladas de resíduos 
após as eleições

COMLURB / DIVULGAÇÃO

Quantidade de lixo coletada é 67,03% menor do que em 2016

A Companhia Munici-
pal de Limpeza Urbana 
(Comlurb) removeu 35,4 
toneladas de resíduos nas 
imediações das seções elei-
torais da cidade. A quan-
tidade é 67,03% menor do 
que a coletada no pleito do 
ano de 2016, que somou 
107,5 toneladas no segun-
do turno. No primeiro tur-
no deste ano, em 15 de no-
vembro, o total coletado foi 
de 90,1 toneladas, contra 
126,9 em 2016. 

A operação da Compa-
nhia, que começou a partir 
das 17h, logo após o encer-
ramento da votação, só foi 
finalizada às 22h de domin-
go. As ações contaram com 
1.568 garis, com apoio de 

264 veículos, entre viaturas 
para varrição mecanizada, la-
vagem hidráulica e caminhões 
de coleta e destinação dos re-
síduos. Os serviços incluíram 
varrição e remoção. 

A Comlurb também au-
xiliou o Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE), com quem 
assinou um termo de coope-
ração para ajudar no trans-
porte e colocação das urnas 
eletrônicas nas Zonas Eleito-
rais de toda a cidade. Foram 
1.016 garis e mais 70 encar-
regados e supervisores da 
Companhia que iniciaram o 
serviço no sábado, véspera 
do pleito, e finalizaram no 
domingo, com o recolhimen-
to dos equipamentos depois 
de encerrada a votação.

Interessados em provar a gastronomia peruana podem encontrar pratos com valores entre R$ 42 e R$ 170
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Programa foi criado para 
enfrentar um dos problemas de 

segurança pública que geram mais 
demandas para a Polícia Militar

DIVULGAÇÃO

O resultado 
dos 15 meses 
de operação 
da patrulha 

aponta 
um total 

de 37.892 
atendimentos 

diretos a 
mulheres 

vítimas de 
violência em 

todo o estado

Patrulha Maria da Penha tem 

aumento na adesão em três meses
Entre agosto e novembro deste ano, agentes atenderam pela primeira vez 3.269 mulheres vítimas

GOVERNO DO ESTADO / DIVULGAÇÃO

A 
adesão ao programa 
de Prevenção à Vio-
lência Contra a Mu-
lher, a Patrulha Ma-

ria da Penha — Guardiões da 
Vida, teve um aumento, nos 
últimos três meses. Dados re-
lativos a 1º de agosto e 1ª de no-
vembro, apontam que a inicia-
tiva realizou o primeiro aten-
dimento de 3.269 mulheres, 
das quais 2.670 passaram a ser 
acompanhadas regularmente 
pelas equipes do programa, 
que fiscalizam o cumprimen-
to das medidas protetivas. 

O programa foi criado para 
enfrentar um dos problemas 
de segurança pública que ge-
ram mais demandas para a 
Polícia Militar. Os casos de 
violência doméstica, espe-
cialmente contra mulher, re-
presentam, em média, 30% 
das chamadas de emergência 
que geram acionamento de 
veículos policiais. O núme-
ro representa a entrada de 
30 mulheres por dia no pro-
grama. Já nos 12 primeiros 
meses de funcionamento da 
patrulha, criada em agosto do 
ano passado, a média foi de 
23 novas assistidas a cada dia. 
A capital fluminense é o local 
de moradia de 41,4% das mu-
lheres que são acompanha-
das regularmente, 10,5% vi-
vem na Baixada Fluminense 
e 48,1% no interior. 

Desde a criação do progra-
ma até 1° de novembro des-
te ano, houve 231 prisões de 
autores de violência contra 
mulheres, a maior parte por 
descumprimento de medida 
protetiva de urgência. Desse 
total, 52 ocorreram na capi-
tal, 39 na Baixada e outras 140 
no interior do estado. Nos úl-
timos três meses, a patrulha 
fez 35 prisões, média de uma 
a cada três dias. 

Em relação à região de mo-
radia, 36% residem na capital, 
17% na Baixada Fluminense e 

47% no interior do estado. Ao 
todo, 10.472 mulheres inseri-
das no programa foram acom-
panhadas regularmente por 
meio de fiscalização de me-
dida protetiva de urgência. A 
tenente-coronel Claudia Mo-
raes, coordenadora do Patru-
lha Maria da Penha, acredita 
que o envolvimento de órgãos 
do Poder Judiciário, de gover-
nos municipais e estadual e da 
sociedade civil é essencial para 
a consolidação do programa. 

“Nesse programa contamos 
com o apoio fundamental de 
todas as instituições do Judi-
ciário, em especial o Tribunal 
de Justiça, com o qual firma-
mos um protocolo de inten-
ções para funcionamento do 

programa, assim como do Mi-
nistério Público, Defensoria 
Pública, Polícia Civil, secreta-
rias estaduais e municipais e 
representações da sociedade 
organizada e pessoas físicas. 
Ou seja, uma ampla rede só 
cresce e se fortalece no estado, 
a partir de uma ação da PM.” 

O resultado dos 15 meses de 
operação da patrulha aponta 
um total de 37.892 atendimen-
tos diretos a mulheres vítimas 
de violência em todo o estado. 
Foram 32.240 fiscalizações de 
medidas protetivas e 5.652 
visitas de acompanhamento, 
visitas domiciliares e assis-
tência à mulher vítima. O to-
tal de mulheres atendidas pelo 
programa até o momento é de 

13.577, entre vítimas com e sem 
medida protetiva deferida. 

MARIA DA PENHA VIRTUAL 
As mulheres que sofrem 
violência passam a contar, 
a partir de agora, com uma 
forma rápida e prática de 
pedir socorro. O Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro 
(TJRJ) lançou a plataforma 
Maria da Penha Virtual, pela 
qual as vítimas de agressão 
vão poder preencher um 
formulário, que chegará nas 
mãos de um juiz de forma 
rápida, dispensando a ida a 
uma delegacia. 

O aplicativo foi desenvolvi-
do por um grupo de estudan-
tes e pesquisadores do Centro 

de Estudos de Direito e Tecno-
logia da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ). 
A coordenadora da patrulha 
ressalta que a ferramenta é 
simples de usar e vai agilizar 
o socorro às mulheres que pre-
cisam de ajuda. 

“As medidas protetivas ex-
pedidas pela Justiça são en-
caminhadas diretamente ao 
programa Patrulha Maria da 
Penha. Assim, o aplicativo 
será mais um aliado na rapi-
dez do atendimento, acesso 
das mulheres à Justiça e a ga-
rantia da sua segurança. Solu-
ções tecnológicas adaptadas a 
essa realidade e necessidade 
são sempre bem-vindas”, des-
taca Cláudia Moraes.

Nesse progra-
ma contamos 
com o apoio 
fundamental 
de todas as 
instituições 
do Judiciário, 
em especial 
o Tribunal de 
Justiça
CLAUDIA 

MORAES,
Coordenadora 

3.269
MULHERES
Esse foi o 
número 
de vítimas 
atendidas 
entre os dias 1º 
de agosto e 1º 
de novembro 
deste ano
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