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MUDANÇA EM VISTA
Bairros da Zona Oeste sofrem alterações nos 

dias e horários da coleta domiciliar de lixo, 

realizada pela Comlurb. Veja o que muda. P. 2

FOTOS DIVULGAÇÃO

CARRO DE PASSEIO CAPOTA E DEIXA DOIS FERIDOS EM INHOAÍBA. P. 2

‘A Incrível Aventura das Sonhadoras Crianças 
contra Lixeira Furada e Capitão Sujeira’ (acima) 

e ‘Mulheres de Fé’ serão parte do festival

É FILME QUE NÃO ACABA
Festival Visões Periféricas chega a sua 14ª edição de forma gratuita e on-line para todo o Brasil e 
vai exibir  50 filmes de longas-metragens, médias e de curtas-metragens em seis sessões. P. 2

DIVULGAÇÃO



Zona Oeste

Festival Visões Periféricas exibe 
vários filmes a partir de amanhã
Evento audiovisual, que acontece até dia 31, chega a sua 14ª edição de forma gratuita e on-line

DIVULGAÇÃO

Imagem do filme ‘A Incrível Aventura das Sonhadoras Crianças contra Lixeira Furada e Capitão Sujeira’, que vai estar no Festival Visões Periféricas

O
s amantes da Séti-
ma arte não podem 
perder essa novida-
de: começa amanhã 

a 14ª edição do  Festival Vi-
sões Periféricas, que vai exi-
bir, de forma gratuita e on-li-
ne, 50 filmes de longas-me-
tragens, médias e de curtas-
-metragens, em seis sessões. 
O evento, que é uma plata-
forma de difusão de filmes e 
desenvolvimento de projetos 
audiovisuais produzidos nas 
múltiplas periferias brasilei-
ras. termina no dia 31.

Na sessão de abertura do 
festival, amanhã, às 19h30, 
será exibido o longa-metra-
gem Anastácias, de Thatia-
ne Almeida, com tradução 
em libras. A programação 
deste ano exibirá 4 Mostras 
Competitivas: Panorâmica, 
com 5 filmes de filmes de 
longa-metragem e de mé-
dia-metragem com duração 
de, pelo menos, 40 minutos; 
Fronteiras Imaginárias, 
com programação de 20 
filmes de curta-metragem 
produzidos por realizadores 
independentes e coletivos 
de audiovisual; Cinema da 

Gema, com 10 filmes de cur-
ta-metragem produzidos no 
Rio de Janeiro; e Visorama, 
com 8 curtas de até 15 minu-
tos produzidos em cursos de 
formação audiovisual no En-
sino Básico e em projetos do 
terceiro setor.

Os filmes avaliados pelo 
júri técnico serão premiados 
com prestação de serviços na 

área de produção e pós-pro-
dução e bolsas de estudos em 
cursos de audiovisual. Além 
disso, os filmes das mostras 
Fronteiras Imaginárias, Ci-
nema da Gema e Panorâmi-
ca serão avaliados por um 
representante de licencia-
mento do Canal Brasil. O fil-

me com mais votação on-line 
por parte do público em cada 
mostra competitiva vai re-
ceber um troféu do Festival.

O festival apresenta, tam-
bém, uma Mostra não-com-
petitiva que exibirá diversos 
títulos. Todas as sessões da 
mostra competitiva serão exi-

bidas no site do festival: www.
visoesperifericas.org.br, onde 
também é possível saber toda 
a programação do evento.

Além das mostras, o fes-
tival este ano apresenta 
três mesas de debate que 
vão tratar de temas como 
os caminhos do audiovisual 

periférico pós-pandemia e 
a inserção de jovens da pe-
riferia no mercado audiovi-
sual. O debates acontecem 
nos dias 25, 29 e 30 de mar-
ço, sempre às 19h30, com 
tradução em libras e que 
serão exibidos no Canal do 
Youtube e na Página do Fa-

Coleta de lixo na Zona Oeste alterada
Serviço tem novos dias e horários. Confira como fica agora para não perder o caminhão

MARCOS DE PAULA / PREFEITURA DO RIO /  DIVULGAÇÃO 

Moradores dos bairros devem deixar o lixo uma hora antes da coleta

A Comlurb iniciou, ontem, al-
guns ajustes nos dias e horá-
rios de coleta nos bairros de 
Guaratiba e Barra de Guara-
tiba, na Zona Oeste. Em toda 
a Ilha de Guaratiba, a coleta 
domiciliar passa a ser realiza-
da às terças-feiras, quintas e 
sábados, a partir das 17h. Já no 
Centro da Pedra de Guaratiba, 
no Vila Mar e no Piraquê a reti-
rada será às segundas, quartas 
e sextas, no mesmo horário.

Em todos os sub-bairros da 
Estrada do Magarça e Jardim 
Maravilha, a coleta será unifi-
cada, passando a ser feita às 
segundas, quartas e sextas, a 
partir das 6h. Em outros pon-
tos, como a Reta da Pedra, Jar-
dim Guaratiba, Jardim Cinco 
Marias, Jardim Luana, Brisa, 
Estrada da Grama, Estrada 

dos Bombeiros, Estrada do 
Fragoso, Catruz (da Estrada da 
Pedra até a Praça da Capoeira 
Grande), Estrada da Capoeira 
Grande e Jardim Garrido, a re-
tirada será às terças, quintas e 
sábados, a partir das 6h.

Em Barra de Guaratiba, 
com os ajustes dos dias e ho-
rários, o recolhimento passa 

ser o seguinte: Estrada Burle 
Marx (da orla até a entrada da 
Araçatiba), CAEX e Estrada da 
Vendinha, às segundas, quar-
tas e sextas, a partir das 6h. 
Já na Estrada Burle Marx (da 
Araçatiba até a Avenida das 
Américas), Itapuca, Caminho 
do Abreu, Travessa Lisboa, Es-
trada Velha, Santo Antônio da 

Bica e Caminho dos Teixeiras, 
às terças, quintas e sábados, a 
partir das 6h.

A Comlurb pede que os mo-
radores coloquem os resíduos 
domiciliares na rua no máxi-
mo uma hora antes do horário 
previsto para a passagem do 
caminhão. Dessa forma, evi-
ta-se que fiquem expostos por 
muito tempo. Em relação a en-
tulho e bens inservíveis, como 
móveis e eletrodomésticos, a 
Comlurb reitera o apelo para 
que a população não contrate 
carroceiro clandestino e não 
faça descarte desses materiais 
em área pública, preferindo 
optar pelo serviço de remoção 
gratuita da companhia, pelo 
WhatsApp da Central de Aten-
dimento 1746 da Prefeitura, no 
número 3460-1746.

Acidente ocorreu na altura do bairro 
Inhoaíba, próximo ao BRT São Jorge

Carro de passeio 
capota e deixa feridos

REPRODUÇÃO

Acidente aconteceu por volta das 5h30 na Av. Cesário de Melo

Um carro de passeio capo-
tou e deixou duas pessoas 
feridas, no início da ma-
nhã de ontem, no bairro 
Inhoaíba, na Zona Oeste 
do Rio. O acidente aconte-
ceu por volta das 5h30 na 
Avenida Cesário de Melo, 
na pista sentido Campo 
Grande, próximo à esta-
ção do BRT São Jorge. 

De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, o quar-
tel da região foi acionado 

por volta das 5h45 para uma 
ocorrência de acidente en-
volvendo um carro e uma 
moto. Duas pessoas com fe-
rimentos graves foram so-
corridas e levadas para um 
hospital da região. 

A Polícia Militar foi envia-
da ao local para auxiliar no 
fluxo de veículos na Cesário 
de Melo. Até o fechamento 
desta edição, não havia infor-
mações sobre o estado de saú-
de e identidade das vítimas. 

Limpeza em bairros da Zona Oeste
Ação da Comlurb 
passou pelo Recreio 
dos Bandeirantes, 
Campo Grande e 
Senador Vasconcelos

A Comlurb realizou, no últi-
mo sábado, uma megaope-
ração de limpeza nos bairros 
Recreio dos Bandeirantes, 
Campo Grande e Senador Vas-
concelos, na Zona Oeste da ci-
dade. Na primeira localidade, 

o trabalho foi de roçada e ca-
pina, atendendo a solicitação 
da Subprefeitura da Barra da 
Tijuca. O serviço cobriu toda 
a extensão da Estrada Verea-
dor Alceu de Carvalho, desde o 
Recreio dos Bandeirantes até a 
Estrada do Rio Morto, em Var-
gem Grande.

A área roçada foi de 39.528 
m2. Além disso, a ação contou 
ainda com serviços de limpeza, 
como varrição, raspagem e re-
moção de resíduos. A Comlurb 
atuou com 78 garis e oito agen-

tes de limpeza urbana, que 
trabalharam com apoio de 46 
roçadeiras, uma pá mecânica, 
dois tratores roçadeiras e dois 
caminhões, sendo um bascu-
lante e um compactador.

Já nos bairros de Campo 
Grande e Senador Vasconcelos 
a ação aconteceu nas Avenidas 
Belmiro Valverde e Dom Se-
bastião Primeiro. Os trabalhos 
alcançaram uma faixa total de 
14.702 m2. Os serviços incluí-
ram varrição, roçada, capina, 
remoção de resíduos, retirada 

de propaganda, faixas e placas 
irregulares, raspagem em sar-
jetas, além de podas de árvores.

A equipe foi formada por 
150 profissionais, que traba-
lharam com o apoio de um 
caminhão compactador e 
oito caminhões basculantes, 
duas mini pás, uma pá me-
cânica, uma varredeira, 58 
ceifadeiras e 14 sopradores. 
Para a realização do serviço 
de podas, foram mais seis 
garis, um caminhão cesto de 
24m e um caminhão galhada.

cebook do festival, que foi 
idealizado por Marcio Blan-
co e tem curadoria de Mar-
cio Blanco, Kamilla Medei-
ros e Janaína Damaceno. A 
iniciativa tem patrocínio da 
Lei Aldir Blanc, Governo 
Federal e Governo do Esta-
do do Rio de Janeiro e Se-
cretaria de Estado de Cul-
tura e Economia Criativa.

No encerramento, dia 31, 
às 19h, será exibido o longa-
-metragem Trem do Soul, de 
Clementino Junior. 

“Em 14 anos de realiza-
ção, o Festival Visões Peri-
féricas se consolidou como 
projeto único e inovador de 
difusão audiovisual no país, 
formação de rede e inserção 
do jovem realizador de pe-
riferia no circuito nacional 
de festivais. O Visões tem o 
mérito de ser o único festi-
val no Brasil a assumir a mis-
são de revelar uma geração 
de jovens realizadores com 
origem nas periferias brasi-
leiras. O conceito de perife-
ria no festival é abrangente, 
incluindo filmes de realiza-
dores de comunidades qui-
lombolas, aldeias indígenas, 
favelas, negros e mulheres. 
Além disso, estamos sempre 
discutindo a periferia a par-
tir dos filmes, selecionando 
aqueles que trazem um olhar 
inovador e esteticamente po-
tente. Nos últimos anos vá-
rios realizadores iniciaram 
voos mais ambiciosos em 
formatos de maior duração”, 
afirma Blanco.
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