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Zona Oeste

Movimento União Rio doa 800
testes de covid-19 ao Hospital Jesus
divulgação/prefeitura do rio

Material faz
integra lote com
10 mil testes e
foi doado por
administradoras
de shoppings da
Zona Oeste

palmente se o paciente for
de enfermarias não-covid,
como a cirúrgica, onde não
pode haver o risco de circulação do vírus. Se a mãe for
testada e der positivo, é preciso que indique um outro
familiar, negativado, para
poder ficar com a criança
durante a internação”, explica a diretora do hospital,
Cláudia Nastari.
A entrega simbólica dos
testes ao Hospital Municipal Jesus foi feita pela representante do Movimento União Rio, Roberta Costa Marques, que é diretora
executiva do instituto Desiderata. Estiveram também
presentes Vander Giordano, vice-presidente institucional do Grupo Múltiplas;
Katia Telles Nogueira, presidente da Soperj, além da diretora da unidade, Cláudia
Nastari, do superintendente
de vigilância em Saúde do
município, Márcio Garcia, e
do Secretário Municipal de
Saúde, Daniel Soranz.

O

Hospital Municipal
Jesus, em Vila Isabel, na Zona Norte
do Rio, recebeu, na
segunda-feira, 800 testes de
antígeno para detecção de coronavírus, para uso tanto nas
crianças internadas quanto
em suas mães. O material faz
parte do segundo lote de 10
mil testes repassados pelo
Movimento União Rio para a
Secretaria Municipal de Saúde, como forma de auxiliar
nos esforços para o combate à
pandemia. O novo lote de testes foi doado pela Multiplan,
proprietária dos shoppings
BarraShopping, NewYorkCityCenter, VillageMall e
ParkShoppingCampoGrand,
todos na Zona Oeste.
O Movimento União Rio
foi criado em março de
2020, unindo pessoas, organizações e empresas que
se mobilizaram para tentar
reduzir os impactos da pandemia da covid-19 no estado. O primeiro lote de 10 mil
testes doados pelo grupo foi
entregue à Secretaria Municipal de Saúde no início
de janeiro e distribuído para
as unidades de Atenção Primária. Os testes de antíge-

Movimento União Rio

Representantes das administradoras de shoppings e do Movimento União Rio conheceram as dependências e equipamentos do hospital

Lote foi doado pela
Multiplan, proprietária
dos shoppings Barra
Shopping, New YorkCity
Center, Village Mall
e ParkShopping
Campo Grand

no apresentam resultado
em cerca de 20 minutos,
com maior precisão do que
os testes rápidos anteriormente usados.
Para evitar contágio

No Hospital Jesus, os testes
serão aplicados tanto para
o diagnóstico dos pequenos pacientes quanto em
suas mães, sendo de extre-

ma importância para evitar a transmissão cruzada
do vírus. Como as crianças
precisam ficar com acompanhantes no hospital, é imprescindível que os responsáveis sejam testados, para
evitar riscos de que estejam
assintomáticos e acabem levando o vírus para dentro
das enfermarias, representando risco não só para seus

próprios filhos, como também para outras crianças
internadas no setor.
“Para pacientes adultos,
por precaução não é permitida a permanência de
acompanhantes. Mas em
hospitais pediátricos, como
o Jesus, um responsável precisa estar junto da criança
e, por isso, é imprescindível que seja testado, princi-

O União Rio colaborou com
doações e know-how técnico para a ativação de 432 de
leitos (UTI e enfermaria),
reforma de 128 consultórios médicos, 1 milhão de
itens de EPI doados, 4 mil
toneladas de alimentos e 1
milhão de litros de material
de higiene e limpeza doados
para as comunidades vulneráveis. Foram arrecadados
R$ 84,3 milhões ao longo de
oito meses. Para a Secretaria Municipal de Saúde, já
foram doados dois lotes de
testes de antígeno, cada um
com 10 mil unidades.

divulgação/prefeitura do rio

Ações da Fundação Parques e
Jardins chegam a Campo Grande
Equipes fazem poda de arbustos e coqueiros, limpeza, varredura e ajardinamento
divulgação/prefeitura do rio

Desde o início de janeiro, a
Fundação Parques e Jardins
(FPJ) segue um intenso cronograma para a recuperação
das áreas verdes da cidade.
Após a reabertura do Campo de Santana e do Passeio
Público, no Centro, a realização de mutirões na Quinta da Boa Vista e em praças
da Grande Tijuca, na Zona
Norte, o trabalho chegou à
Praça Francisco Barbosa, em
Campo Grande.
Desde o início da manhã
de segunda-feira, equipes
da FPJ estão no local realizando a poda de arbustos e
dos coqueiros, limpeza, varredura e ajardinamento dos
canteiros.
O presidente da FPJ, Fabiano Carnevale, explica que
antes do início do processo
de revitalização, é sempre
realizada uma vistoria técnica com o objetivo de realizarem as intervenções adequadas. Quando o espaço
está muito prejudicado, a
FPJ, em conjunto com a subprefeitura responsável pela
administração da região, organiza um mutirão de serviços com outras secretarias
e órgãos municipais com o
objetivo de recuperar os espaços em tempo recorde.
“São parques e praças que

Posto da SMTR
do Guerenguê ganha
‘banho de loja’
Objetivo é dar
mais conforto
aos usuários,
prestadores
de serviço e
funcionários
Antes do início do processo
de revitalização, é realizada
vistoria técnica com o
objetivo de realizar as
intervenções adequadas

ficaram durante muito tempo sem o mínimo de manutenção. Cada local demanda
uma atenção diferente, mas

a maioria dos espaços necessita de limpeza, poda, plantio de novas mudas, conserto de brinquedos e reparos
na iluminação e nas estruturas de concreto”, afirma
Carnevale.
“A Praça Francisco Barbosa é um espaço muito querido pela comunidade de
Campo Grande, com esculturas e monumentos espa-

lhados pelos jardins. Entre
as obras, está uma escultura
em baixo relevo de Francisco
Freire Alemão de Cisneiros,
médico, professor e botânico
no século XIX e que chegou
a dar aulas para as princesas
Isabel e Leopoldina. Francisco é considerado uma referência para a ecologia, pois
catalogou várias espécies da
flora brasileira”.explicou.

O posto da Secretaria Municipal de Transportes
(SMTR) do Guerenguê,
em Jacarepaguá, que sedia a Coordenadoria de
Licenciamento e Vistoria
e a Coordenadoria de Fiscalização em Transportes, recebeu um ‘banho
de loja’ da Comlurb para
revitalizar o ambiente e
melhorar o atendimento

aos prestadores de serviço
de transporte público e aos
cidadãos.
O prédio, que recebe
anualmente cerca de 47 mil
veículos, entre táxis, ônibus,
vans, transportes escolares e
de fretes para vistoria e outros procedimentos burocráticos, ganhou, excepcionalmente, capina, poda de árvore, varrição, lavagem da pista
de vistoria, limpeza interna
e recolhimento de resíduos.
O novo subsecretário de
Fiscalização da Secretaria
Municipal de Transportes, Eduardo Furtado, está
acompanhando as mudanças e atendimentos de perto. Outras melhorias estão
previstas para o local nos
próximos dias.

