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TUDO PELA NATUREZA

ONG Defensores do Planeta e Secretário de Meio 

Ambiente do Rio, Eduardo Cavalieri, debatem 

problemas socioambientais da Zona Oeste. P. 2

UNIDOS DE BANGU REPATRIA INTÉRPRETE OFICIAL PARA CARNAVAL DE 2022. P. 2

Estado de conservação de algumas escolas da rede municipal 

de ensino preocupam as autoridades às vésperas do retorno 

às aulas presenciais. Vistoria detectou problemas estruturais e 

má conservação para receber os alunos no próximo dia 24. P. 2
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Intérprete oficial da escola brilhou em 
2018. Live vai mostrar Rainha de Bateria

Thiago Brito de volta 
à Unidos de Bangu 

Thiago Brito é unanimidade entre a diretoria da escola de samba

Seguindo em busca de um 
desfile memorável no Car-
naval de 2022, a Unidos de 
Bangu anunciou o retorno 
do Intérprete Thiago Brito 
como voz oficial da escola. 
O cantor teve uma passa-
gem pela agremiação em 
2018, na volta da Vermelho 
e Branco da Zona Oeste à 
Marquês de Sapucaí.

Com uma grande car-
reira no Carnaval e vá-
rios prêmios conquista-
dos, Thiago tem passa-
gens por diversas esco-
las, sendo campeão com 
a Inocentes de Belford 
Roxo em 2012. Além do 
Rio de Janeiro, ele foi voz 
oficial da Camisa Verde e 
Branco, em São Paulo e 
em San Luís, na Argenti-

na, durante o Carnaval fora 
de época celbrado no país 
vizinho.

“Meu retorno está sen-
do muito bacana. Na mi-
nha passagem pela escola, 
em 2018, conquistei vários 
amigos e muitos deles que-
riam a minha volta. Quan-
do o presidente Leandro 
me chamou e ainda revelou 
que era um convite de toda 
diretoria e segmentos, não 
teria como não voltar”, reve-
lou Thiago Brito.

A Unidos de Bangu rea-
lizará uma Live em abril, 
onde fará a apresentação 
oficial de todos os seus con-
tratados e fará o lançamen-
to do samba-enredo, além 
da Coroação da Rainha de 
Bateria, Wenny Isa.

ONG Defensores do Planeta se reúne 
com o secretário de meio ambiente
Uma das metas é buscar a revitalização de áreas abandonadas na Zona Oeste do Rio

Com a bandeira da agenda 2030, ONG e Cavalieri avançaram am vários temas sobre o meio-ambiente

A organização Defensores 
do Planeta esteve na pre-
feitura do Rio, ontem, em 
reunião com o Secretário de 
Meio Ambiente do Rio de 
Janeiro, Eduardo Cavalie-
ri, relatando os problemas 
socioambientais da cidade, 
em especial da Zona Oeste. 
O tema principal do encon-
tro foi o relatório de Uni-
dades de Conservação em 
Perigo na região. 

A ONG apresentou um 
Raio-x de regiões que estão 
ameaçadas. com perigos à 
biodiversidade e o impacto 
das mudanças climáticas 
em determinados locais. 
“Dialogamos sobre as re-
soluções destas problemá-
ticas e conversamos ainda 
sobre a implementação dos 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS), 
em uma escala Global, e fu-
turas parcerias”. revelou o 
diretor executivo da orga-
nização, Mauro Pereira.

SATISFAÇÃO APÓS ENCONTRO
Mauro acrescentou que 
que esses projetos já ha-
viam sido apresentados 
em 2020 ao então prefeito 
Marcelo Crivella. Entretan-
to, no fim de sua gestão, não 
houve movimentações em 
seus planejamentos. Mau-
ro demonstrou satisfação 
com o encontro: “Estamos 
felizes em termos uma Se-
cretaria que vê o meio am-

biente com seriedade e está 
disposta a dialogar com a 
sociedade civil”.

Foram citados na reu-
nião a implantação de ODS 
na Agenda 2030-Rio, ação 
que promove um desenvol-
vimento sustentável. Se-
gundo a ONG, o secretário 
demonstrou apoio às ações 
para implementação e mo-
nitoramento dos objetivos 
de desenvolvimento susten-

tável na política ambiental 
da cidade, o que colabora 
com a ação da Agenda 2030, 
declarada pelo secretário 
geral da ONU em 2020.

O secretário do Meio Am-
biente, Eduardo Cavalieri, 
se comprometeu a apoiar as 
ações para implementação 
e monitoramento dos Ob-
jetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável na política 
ambiental da cidade. 

Estamos felizes 
em termos uma 
secretaria que vê o 
meio ambiente com 
seriedade”
MAURO PEREIRA,
Diretor Executivo da ONG 
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Abandono em escolas municipais 
antes da volta às aulas preocupa
Autoridades 
vêem 
unidades com 
infiltração, 
vazamento de 
água e parte 
do teto caído 

FOTOS DIVULGAÇÃO

A 
Comissão de Re-
presentação para 
Acompanhamento 
das Ações de Retor-

no às Aulas Presenciais na 
Rede Municipal de Ensino 
do Rio de Janeiro deu início, 
ontem, às vistorias nas esco-
las. As visitas são para anali-
sar as estruturas das unida-
des e as condições para rece-
berem os alunos no próximo 
dia 24, data definida para o 
retorno das aulas presen-
ciais pela Secretaria Muni-
cipal de Educação. A primei-
ra escola recebeu o vereador 
Márcio Santos (PTB), presi-
dente da comissão. A visita 
foi na Escola Municipal Po-
lônia, em Magalhães Bastos, 
Zona Oeste do Rio. 

“A Escola Municipal Polô-
nia nunca passou por nenhu-
ma grande reforma, além 
dos reparos feitos pela atual 
diretoria. Há infiltração e va-
zamento de água em diver-
sas salas de aula, com uma 
já parcialmente interditada, 
porque o parte do teto caiu; 

algumas janelas são trava-
das, não abrem, impedindo 
a circulação de ar, além de 
pequenos reparos que preci-
sam ser feitos”, afirmou cons-
tatou Márcio.

No CIEP Padre Paulo Cor-
rêa de Sá, em Realengo, tam-
bém na Zona Oeste, os entra-
ves são semelhantes. As salas 
de aula não têm ventilação 
adequada, já que as persia-
nas são fixas e não permitem 
correntes de ar; algumas 
têm vazamentos e poças de 
água. Para a diretora Mari-
lene Barbosa de Sá, existem 
problemas na estrutura físi-
ca, mas o que preocupa é o 
agravo da violência que, se-

gundo ela, aumentou 
muito no entorno.

Ao final das vi-
sitas, o verea-

dor  Márcio 
Santos ex-
plicou que 
será produ-
zido um re-
latório com 
todas as in-

formações 
e sugestões 

para  a judar 
a solucionar os 

problemas. “Vamos 
tornar o documento 

público para conhecimen-
to dos órgãos competentes e 
cobrar as providências”, de-
clarou Santos.

A vistoria foi acompanha-
da pelos vereadores Wal-
dir Brazão e Luciano Viei-
ra (Avante) e Victor Hugo 
(MDB),  integrantes  da 
Comissão.

Janelas travadas, o que impede a circulação de ar, e tetos avariados: perigo constante nas salas de aula
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