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Zona Oeste

Parque Estadual da Pedra Branca
passa por novo reflorestamento
Secretaria do Ambiente avança com serviços, concentrando esforços na área mais afetada por incêndios

O

reflorestamento do
Parque Estadual da
Pedra Branca ganhou novo gás nos
últimos dias. A Secretaria de
Estado do Ambiente e Sustentabilidade elegeu a parte
mais impactada por incêndios, no bairro de Realengo, Zona Oeste da cidade,
para concentrar esforços
em ações de restauração florestal. Só em março, já foi
realizado o plantio de 300
mudas e de cem sementes
de espécies nativas da Mata
Atlântica, como Açoita-Cavalo, Pau-Pólvora, Bacupari,
Pitanga, Aroeira Pimenteira,
Ingá, Mutamba, Guapuruvu
e Pau-d’Alho.
Com cerca de 12.500 hectares de área, a unidade
de conservação abrange 17
bairros da Zona Oeste do Rio
(Vargem Grande, Vargem Pequena, Barra de Guaratiba,
Campo Grande, Santíssimo,
Senador Camará, Padre Miguel, Bangu, Realengo, Sulacap e Taquara).
O Instituto Estadual do
Ambiente (Inea), órgão vinculado à Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade,
vem tocando o projeto. Nesta etapa, o reflorestamento é
realizado na área do núcleo
Piraquara do parque. Desde
2015, quando o plantio de
mudas começou, a partir da
iniciativa de uma moradora do entorno do parque, já
foram recuperados seis hectares com o plantio de 5.500
mudas de espécies da Mata
Atlântica. A expectativa da
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secretaria é plantar, até o fim
do ano, 1.500 mudas.
No mesmo trecho, numa
área que fica ao longo do Rio
Piraquara e de suas nascentes, o Inea também realiza
a reintrodução do palmito
Jussara, espécie ameaçada
de extinção. Este ano, pelo
menos cem mudas serão
replantadas. Essa medida
trouxe de volta uma espécie
da fauna que há muito não
era vista nessa localidade: o
tucano-de- bico-preto (Ramphastos vitellinus).
“O tucano-de-bico-preto é
o principal dispersor de sementes do palmito Jussara.

Secretaria do
Ambiente avança com
o reflorestamento no
Parque Estadual da
Pedra Branca,
em Realengo

Principal dispersor
de sementes, o
tucano-de-bicopreto voltou a
aparecer na região
Então, com o aumento da
oferta de alimento, devido
a esse trabalho de reflorestamento, vai haver um crescimento da população dessa espécie de ave”, destaca o
Secretário de Estado do Ambiente, Thiago Pampolha.
O trabalho do Inea conta
ainda com apoio de voluntários que atuam na trilha
Transcarioca, do Centro Excursionista Guanabara e do
grupo Voluntários Engajados.
Já as mudas vêm sendo doadas pela Companha Estadual
de Águas e Esgotos (Cedae).

Detran RJ promove uma campanha de
estímulo ao uso de documentos digitais
Objetivo do órgão é
facilitar a vida dos
condutores do
Estado do Rio em
meio à pandemia
Para facilitar a vida dos usuários em tempos de pandemia
e para evitar aglomerações
nos postos assim que o serviço retomar ao normal, após
o recesso sanitário, o Detran
lançou uma campanha publicitária e nas suas redes
sociais ensinando e estimulando o uso dos documentos
digitais dos veículos, o Certificado de Registro de Veículos (CRV) e o Certificado de
Registro e Licenciamento de
Veículos (CRLV).
Por meio do aplicativo
Carteira Digital de Trânsito,
do governo federal, os clientes do Detran podem baixar os documentos sem ter
necessidade de recorrer às
unidades do departamento
de trânsito. O aplicativo Carteira Digital pode ser baixado em qualquer celular com
acesso à internet e está disponível tanto na plataforma
IOS quanto na Play Store.
“Cada vez mais, estamos
utilizando ferramentas digitais nos serviços do Detran.
RJ. Um dos princípios da
nossa administração é que

Campanha do
Detran vai ensinar
e estimular
o uso de
documentação
digital

Usados por
motoristas, o
CRLV e o CRV têm
sua versão digital,
baixados por app

esses mecanismos sejam de
fácil acesso e amigáveis para
os nossos usuários, além de
serem gratuitos, claro”, frisa o presidente do órgão,
Adolfo Konder que, em breve, pretende oferecer outros
serviços através da plataforma digital.

A campanha ‘Todo mundo
tá mais digital. O Detran.RJ
também’ estreou em rádio
e nas redes sociais na última sexta-feira e no sábado
já pode ser vista também na
TV. A personagem Dona Lia,
uma senhora de 65 anos, vivida pela atriz Hamilda Bas-

tos, mostra como a solução
tecnológica é simples de
ser utilizada por pessoas de
qualquer idade.
O material terá ainda a
websérie ‘Dona Lia responde’, na qual a personagem
tirará dúvidas sobre as principais novidades do Detran.

Concurso
de poesia
para
idosos
Com o tema Envelhecer é…
o projeto Mais Cidade lança o primeiro Concurso de
Poesia da Secretaria Municipal de Envelhecimento
Saudável e Qualidade de
Vida (SEMESQV). A pasta
quer saber o que é envelhecer sob o olhar das poesias.
Poderão participar pessoas de 60 anos ou mais que
residam na cidade. Os interessados deverão enviar
vídeos de até dois minutos
com a poesia ou um texto de
até 30 linhas. Todos de autoria própria. As inscrições
e o material podem ser enviados entre os dias 05 e 16
de abril para o número de
WhatsApp 96518-2106. O
edital do concurso será encaminhado ao participante
no ato da inscrição.
Os primeiros colocados
ganharão um par de ingressos para a maior roda
gigante da América Latina.
Os critérios utilizados pela
banca são a originalidade
e criatividade. Além disso,
todos os inscritos também
irão ganhar um certificado
digital de participação.
“As ações do Mais Cidade
são fundamentais para ampliar a visão cultural da nossa cidade”, disse o secretário
Junior da Lucinha.

