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LEVANTAMENTO

Mapa da Mulher Carioca vai fazer retrato 

sobre a realidade das mais de 3,6 milhões de 

moradoras da cidade do Rio de Janeiro. P. 2

SUBPREFEITURA DE JACAREPAGUÁ / DIVULGAÇÃO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE FILMES 
SOBRE DEFICIÊNCIA COMEÇA AMANHÃ. P. 2

Estrada dos 
Teixeiras, na 
Taquara, recebeu 
serviços de 
diversos órgãos. 
Ação conjunta  
foi organizada 
pela Subprefeitura 
de Jacarepaguá 
e contou com a 
Comlurb, RioLuz  
e Light. P. 3

Ações foram 
realizadas na 
Estrada dos 
Teixeiras, Taquara

DANDO AQUELA

DIVULGAÇÃO

ARRUMADA NA ‘CASA’
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Projeto fará levantamento sobre a realidade feminina no Rio

Mapa da Mulher Carioca vai 
criar políticas e serviços para a 
população feminina da cidade

Trabalho fará 
retrato da 

realidade das 
mais de 3,6 
milhões de 

mulheres da 
cidade

Reunir dados para fazer um 
retrato da realidade das mais 
de 3,6 milhões de mulheres 
da cidade do Rio e criar polí-
ticas e serviços públicos mais 
efetivos para a população fe-
minina. São essas as finalida-
des do Mapa da Mulher Ca-

rioca, que foi lançado ontem 
pela Prefeitura, no Palácio da 
Cidade, em Botafogo.

Liderado pela Secretaria 
Especial de Políticas e Pro-
moção da Mulher, o projeto 
conta com a parceria do Ins-
tituto Pereira Passos, além 

Com atendimento virtual, Detran.RJ oferece 
mais praticidade em abertura de processos
13.760 pessoas já 
foram atendidas e 
1.127 solicitações 
estão em andamento

O serviço de abertura 
de processos on-line já 

está fazendo sucesso

O recém-lançado serviço de 
abertura de processos online 
já é um sucesso no Detran.RJ. 
Desde o início do ano, o servi-
ço representa 31% do total de 
processos abertos no órgão, 
com 13.760 pessoas atendidas 
e 1.127 solicitações em anda-
mento. O endereço para aten-
dimento é protocolodetran@
detran.rj.gov.br.

Pelo computador, tablet 
ou smartphone, o usuário 
pode solicitar abertura de 

diversos processos, como: 
troca de placa por suspeita 
de clonagem; devolução de 
taxa; certidão de identifica-

ção civil; cancelamento de 
comunicação de venda; cer-
tidão de inteiro teor; comu-
nicação de venda especial; 

Mostra on-line e gratuita terá  
16 filmes de toda parte do mundo
‘Assim Vivemos - Festival Internacional de 
Filmes sobre Deficiência’ começa amanhã

C
omeça amanhã a edi-
ção on-line e gratuita 
do Assim Vivemos – 

Festival Internacio-

nal de Filmes sobre Deficiên-

cia. As produções que fazem 
parte da mostra têm temas 
diversos e que permitem a 
reflexão, como a busca por 
uma vida independente; di-
ficuldades de comunicação 
de quem nasce surdo; inte-
gração através do teatro; a 
importância do esporte; a 
dança que supera barreiras; 
autimos, entre outros.

Até quarta-feira, os inter-
nautas vão curtir 16 curtas, 
médias e longas-metragens 
de 11 países - 14 de eventos 
anteriores e dois brasilei-
ros inéditos - e quatro deba-
tes. O evento é apresentado 
pelo Governo Federal, Go-
verno do Estado do Rio de 
Janeiro e Secretaria de Es-
tado de Cultura e Economia 
Criativa do Rio de Janeiro, 
através da Lei Aldir Blanc.

Para assistir aos filmes e 
ver toda a programação, bas-
ta entrar em www.assimvi-
vemos.com.br Até o dia 13, 
as produções serão dispo-
nibilizadas em duas sessões 
diárias: às 15h e às 17h. Às 
19h terá início o debate em 
link específico divulgado no 
site do festival. A mediação 
dos bate-papos será feita por 
Lara Pozzobon, uma das fun-
dadoras do Assim Vivemos. 
Durante a quarta-feira, 14, 
último dia do evento, todo 

o conteúdo está disponível.
Filmes e debates contarão 

com recursos de acessibili-
dade como a audiodescrição 
e as legendas LSE (para sur-
dos e ensurdecidos), além 
interpretação em LIBRAS. 
Será distribuído gratuita-
mente por e-mail material 
didático com sugestões de 
atividades para professores 
e profissionais da área, ins-
pirado nos temas retratados 

pelos filmes, podendo ser 
aplicadas tanto para alunos 
como para professores.

“Sempre tivemos uma de-
manda muito grande de pes-
soas e instituição querendo 
os filmes do Assim Vivemos 
para exibir nos seus espaços 
de trabalho. Profissionais de 
outros estados onde o festi-
val presencial não percorre, 
solicitavam o acervo, porém 
por questões de direitos de 

escolha de placa; acerto de 
dados de habilitação; aver-
bação de CNH estrangeira; 
cancelamento do Renach; 

desistência da CNH; perícia 
médica; isenção das taxas 
para renovação/emissão de 
CNH mediante laudo médico 
e reabilitação, entre outros.

Depois do primeiro con-
tato, o usuário recebe, via 
e-mail, o formulário ne-
cessário para efetivação da 
abertura do processo, além 
de orientações para acompa-
nhá-lo junto ao Sistema Ele-
trônico de Informações (SEI). 
Os documentos necessários 
para a realização dos serviços 
podem ser anexados digital-
mente, não sendo mais obri-
gatória a apresentação física 
da documentação.

“Outros serviços que ne-
cessitem de abertura de pro-
cessos administrativos tam-
bém podem ser avaliados 
pelo mesmo e-mail. Caso não 
seja possível o atendimento 
remoto, será feito o agenda-
mento para realização do 
serviço, só que presencial-
mente”, explica o presidente 
do Detran RJ, Adolfo Konder.

exibição nunca podíamos 
atender. Agora, com a ver-
são online do festival, esta-
mos tendo a chance de am-
pliar esse alcance. O Assim 

Vivemos on-line está sendo 
preparado com ambiente 
virtual acessível e recursos 
de acessibilidade comuni-
cacional para que todos em 
qualquer lugar do mundo, 
possam acessar com facili-
dade”, comenta Graciela Po-
zzobon, diretora do festival.

Esta edição on-line só foi 
possível porque a Cinema 
Falado Produções, organi-
zadora do festival, foi con-
templada no edital Lei Aldir 
Blanc. Realizado bienalmen-
te desde 2003, no segundo 
semestre deste ano está pre-
vista a 10ª edição com pro-
duções inéditas. O evento 
será presencial nas cidades 
do Rio de Janeiro, de Brasília 
e de São Paulo. As inscrições 
para os filmes estão abertas 
até segunda-feira na plata-
forma FilmFreeway, através 
do link: https://filmfreeway.
com/assimvivemos.

da participação de nove se-
cretarias municipais e da 
Fundação João Goulart. Es-
tas instituições farão parte 
do Grupo de Trabalho que 
se reunirá quinzenalmente 
para a construção do mapa.

O estudo tem a previsão 
de ser concluído até o fim do 
ano. O objetivo é ajudar os 
gestores municipais na iden-
tificação das prioridades e 
necessidades das mulheres 
da cidade, o que contribuirá 
para o desenvolvimento de 
políticas e serviços públicos 
mais inclusivos e integrados 
no enfrentamento às violên-
cias contra a mulher e na 

promoção das cariocas.
O mapa relacionará in-

formações sociais e estatís-
ticas por meio de análises 
regionalizadas, garantindo 
um melhor planejamento e 
orçamento da cidade diante 
das diversas desigualdades 
existentes. Além disso, tam-
bém vai suprir uma lacuna 
em termos de disseminação 
de informações públicas so-
bre o tema.

A partir do lançamento 
do projeto, dados prelimi-
nares levantados pelo estu-
do poderão ser consultados 
por meio do site Mapa Mu-
lher Carioca.

Com 16 filmes, 
edição on-line 
do ‘Assim 
Vivemos 
— Festival 
Internacional 
de Filmes 
sobre 
Deficiência’ 
começa 
amanhã

FOTOS DIVULGAÇÃO

O ‘Assim 
Vivemos’ 
on-line está 
sendo pre-
parado com 
ambiente 
virtual 
acessível e 
recursos  
de acessi- 

bilidade”
GRACIELA 
POZZOBON,
Diretora do 
festival

2    SEXTA-FEIRA, 9.4.2021  I  O DIA



Zona Oeste

SUBPREFEITURA DE JACAREPAGUÁ 
PROMOVE MUTIRÃO NO TEIXEIRAS

Ação conjunta aconteceu em 
estrada importante da Taquara

A 
Subprefeitura de Ja-
carepaguá promoveu, 
na última quarta-feira, 
ação integrada com vá-

rios órgãos, na Estrada dos Tei-
xeiras, na Taquara, Zona Oeste. 
Foram retiradas 15 toneladas de 
resíduos e de galhos da poda.

“Fizemos um verdadeiro sa-
code nessa área que estava recla-
mando de abandono nos últimos 
anos”, explicou a subprefeita Tali-
ta Galhardo, que acompanhou os 
diversos serviços durante toda a 
manhã e conversou com os mo-
radores e lideranças comunitá-
rias da região.

Várias equipes da Comlurb 
trabalharam desde o início da 
manhã. Grupos de roçada e 
limpeza atuaram ao longo da 
estrada, inclusive com a uti-
lização de um trator, denomi-
nado popularmente de escor-
pião, que agilizou o trabalho de 
corte de mato nas margens da 
via, melhorando o acesso para 
pedestres e ciclistas, e para os 
próprios motoristas porque au-
menta a visibilidade.

Foram revitalizadas duas 
praças: na Rua Nelson Chaves 
(atrás do Espaço de Desenvolvi-
mento Infantil Professora Edí-
lia Coelho Garcia), e no final da 
Comunidade do Teixeiras, na 
Rua Doutor Antônio Martins, 
com conserto e pintura de brin-
quedos. Roçada, limpeza, varri-
ção e poda também foram fei-

tos nos dois locais, permitindo 
que as crianças voltem a brin-
car naqueles espaços. A quadra 
da Praça Antônio Martins tam-
bém recebeu reparos e pintura 
do alambrado.

A Comlurb atuou também na 
limpeza de ralos e bueiros e de-
sobstrução da rede de galerias 
de águas pluviais na Vila Darcy 
Vargas, na altura da Estrada dos 
Teixeiras, número 405.

Já a equipe de poda mecani-
zada da Comlurb concentrou os 
serviços na altura do número 
1000 da Estrada dos Teixeiras, 
para melhorar a iluminação do 
local e minimizar acidentes que 
podem acontecer em caso de 
ventos e chuvas fortes porque os 
galhos estavam altos demais e 
com risco de queda. A Light tam-
bém esteve presente e fez a poda 
dos galhos que estão em contato 
com a rede elétrica.

A Rioluz também compareceu 
ao mutirão de serviços. Realizou 
a manutenção da iluminação pú-
blica, com troca de seis lâmpadas 
apagadas, substituição de dois 
conectores e colocação de 15 me-
tros de cabo para implantação de 
três novos pontos de luz.

Participaram da ação mais de 
35 homens, com 16 roçadeiras, 
três sopradores, uma pá compac-
ta, um trator e quatro caminhões 
basculantes, sendo executados 
mais de seis mil metros quadra-
dos de roçada.
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Ação conjunta, promovida 
pela subprefeitura, contou 

com os serviços das 
Comlurb, RioLuz e da Light
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