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LIMPEZA GERAL

Rodoviárias de Piabetá e Magé recebem serviço 

de sanitização e ação de conscientização  

para a prevenção da Covid-19. P. 2

COR NA VACINAÇÃO

Com novo horário de funcionamento, drive-thru do Paço Municipal de 
Mesquita recebe painéis artísticos para colorir o caminho da população. P. 3
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Rodoviárias de Piabetá e Magé 
recebem serviço de sanitização
Agentes da Saúde também reforçaram aos cidadãos a conscientização sobre o combate à Covid-19

GILSON JR. / DIVULGAÇÃO

Sanitização nas 
ruas de Magé

A
s rodoviárias de Pia-
betá em Magé rece-
beram, na última 
quarta-feira, o ser-

viço de sanitização e ação 
educativa de prevenção à 
Covid-19 com distribuição 
de panfletos, da Secretaria 
Municipal de Saúde. O coor-
denador de Mobilização So-
cial e Educação em Saúde do 
município, Marcos Vanini, 
ressaltou a importância das 
duas ações juntas. 

“O produto (quaternário 

de amônia) prepara o am-
biente, tanto os fechados 
quanto os abertos para evi-
tar a propagação do vírus. O 
trabalho educativo também 
é importante para lembrar 
as pessoas que o poder públi-
co está fazendo a sua parte, 

Empresa de ônibus lança 
atendimento por WhatsApp
Empresa Rio Minho faz o trajeto entre Duque de Caxias e Niterói

DIVULGAÇÃO

Rio Minho lança canal pelo WhatsApp

A Transturismo Rio Minho, 
empresa de ônibus que faz 
trajeto de Caxias até Nite-
rói e São Gonçalo, lançou 
um novo Serviço de Aten-
dimento ao Cliente através 
do Whatsapp. Agora, pelo 
número 2702-3814, os pas-
sageiros que utilizam os ôni-
bus da empresa podem pedir 

informações e também fazer 
solicitações, elogios, suges-
tões e reclamações através 
de um dos aplicativos de 
mensagem mais populares 
do mundo. 

O uso da ferramenta na 
comunicação entre a em-
presa e os clientes tem o ob-
jetivo de promover maior 

comodidade e agilidade na 
prestação de informações e 
resolução de problemas. O 
Whatsapp é usado por mais 
de 120 milhões de brasileiros 
e está instalado em 99% dos 
smartphones do país. Segun-
do a Rio Minho, o suporte 
será automatizado e tratado 
de forma confidencial e se-

gura, seguindo a Lei Geral de 
Proteção de Dados. 

Em seu site (www.trans-
turismoriominho.com.br) a 
empresa também disponibi-
liza um canal de atendimen-
to virtual semelhante ao do 
Whatsapp e possibilidade 
imediata de consulta aos iti-
nerários das linhas e o preço 
das passagens. Além disso, 
disponibiliza o aplicativo 
CittaMobi, que informa em 
tempo real a localização dos 
ônibus e o tempo de chegada 
dos coletivos aos pontos, fa-
cilitando o embarque. 

SOBRE A RIO MINHO 

Com 60 anos de atuação, a 
Transturismo Rio Minho é 
uma operadora do sistema 
de transporte intermunici-
pal de passageiros por ôni-
bus da Região Metropolitana 
do Estado do Rio de Janei-
ro, atendendo milhares de 
clientes nos seus desloca-
mentos diários entre as cida-
des de Nova Iguaçu, Duque 
de Caxias, São João de Meriti 
e Nilópolis, na Baixada Flu-
minense, até os municípios 
de Niterói e São Gonçalo. 

A empresa conta com 50 
ônibus, todos climatizados, 
para atender oito linhas e 
181 colaboradores com-
prometidos em melhorar 
continuamente os servi-
ços, com base nas melho-
res práticas de gestão do 
mercado, e seguindo os va-
lores éticos e corporativos 
da organização. 

Candidatos a fazer o preparatótio 
precisam ir até a unidade, em Xerém

Unidade Fundec Zeca 
Pagodinho disponibiliza 
vagas para cursos

Fundec vai abrir centros de ensino para receber donativos

A Unidade Fundec Zeca 
Pagodinho, localizada no 
Distrito de Xerém, está 
com matrículas abertas 
para vagas remanescentes 
em cursos preparatórios, 
visando facilitar o proces-
so de construção de co-
nhecimento do aluno que 
tem interesse em ingres-
sar em escolas do ensino 
médio e fundamental 2. 
Os cursos proporcionam 
aos estudantes habilida-
des e competências neces-
sárias para que tenham 
melhor aproveitamento 

na prova. 
As vagas são limitadas e as 

matrículas deverão ser rea-
lizadas somente até o dia 16 
de abril no próprio Centro de 
Ensino. Para que o estudante 
consiga efetivar a matrícula, 
deve apresentar a documen-
tação necessária, tais como: 
identidade, CPF e compro-
vante de residência.

Para outras informações 
acesse nosso site (www.fun-
dec.rj.gov.br) ou entre em 
contato através do número 
(3653-8454) e WhatsApp 
(97464-6089).

mas cada cidadão tem que 
fazer a sua, como usar más-
cara, álcool em gel e prati-
car o distanciamento social. 
Assim, vamos vencer juntos 
esta batalha”, disse Vanini 
informando ainda que o tra-
balho tem sido rotineiro em 
espaços e prédios públicos 
da administração municipal. 

VISITA RESIDENCIAL

Além das medidas de pre-
venção à Covid-19, os agentes 
de endemias da Secretaria 
de Municipal de Saúde se-
guem ainda um cronogra-
ma de visitas residenciais 
para seguir com o combate à 
dengue, zika e chikungunya, 
como o que ocorreu também 
na quarta-feira, no bairro 
Comendador Reis, no distri-
to de Magé. 

“Mesmo com a pandemia, 
mantemos a rotina das visi-
tas domiciliares através dos 
nossos agentes de endemias 
fazendo a prevenção de focos 
do mosquito Aedes Aegyp-
ti e, em paralelo, levando as 
mensagens educativas con-
tra a Covid-19”, esclareceu 
Marcos Vanini.

DIVULGAÇÃO

Além da 
sanitização, 
agentes visitaram 
casas para 
combate à dengue, 
zika e chikungunya

Mais de 340kg de cocaína em toras
DIVULGAÇÃO /RECEITA FEDERAL

Material apreendido no porto

Mais uma operação resultou 
na retirada de drogas de cir-
culação. A Receita Federal 
apreendeu, na última quar-
ta-feira, 301 tabletes de co-
caína (o equivalente a 342,2 
kg) dentro de três toras de 
madeira no Porto de Itaguaí. 
O trabalho é resultado de 
análise de risco da Divisão 
de Vigilância e Repressão ao 

divulgação da apreensão, 
feito pela corporação, “a 
atuação da Receita Federal 
na repressão ao tráfico de 
entorpecentes visa primor-
dialmente a proteção da so-
ciedade no que diz respeito à 
proteção da saúde e da vida 
das pessoas, além de coibir o 
enriquecimento pelas orga-
nizações criminosas”.

Contrabando e Descaminho 
da Receita Federal na 7ª Re-
gião Fiscal (RJ/ES).

O entorpecente seria des-
carregado na Espanha e ti-
nha como destino final a 
Eslovênia. O valor total da 
apreensão, segundo as inves-
tigações, é de aproximada-
mente R$ 96 milhões.

De acordo com o texto de 

Criminoso é ferido
Um criminoso foi baleado 
durante confronto com po-
liciais militares do 15º BPM 
na comunidade do São Pe-
dro, ontem. O suspeito foi 
socorrido ao Hospital Esta-
dual Adão Pereira Nunes. 
Não há informação sobre o 
estado de saúde dele.
Com o ferido, os PMs 
apreenderam uma pisto-
la Glock, com kit rajada. A 

ocorrência foi registrada na 
delegacia da região.
Também ontem, militares 
efetuaram a retirada de bar-
ricadas nas comunidade do 
Corte 8, Lagoinha, Vaz Cuba, 
Sapo e Santuário com o ob-
jetivo de restituir o direito 
de ir e vir dos cidadãos, res-
tabelecendo o fluxo de trân-
sito nas vias dos bairros e 
adjacências.
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Obras fazem 
parte do projeto 
Revitaliz’Art. 
Ao todo, são 12 
painéis no trajeto

Painéis colorem a paisagem do drive-thru de vacinação em Mesquita

O
s mesquitenses que optam por se va-
cinar contra a Covid-19 no drive-thru 
do Paço Municipal podem, no cami-
nho, contemplar uma exposição ar-

tística. Isso porque 12 painéis grafitados no 
Projeto Revitaliz’Art estão no percurso inter-
no do drive-thru, depois que o usuário passa 
pela entrada. A intenção é proporcionar um 
pouco de arte e cultura, enquanto os muní-
cipes aguardam o tão esperado momento de 
se imunizarem.

O Subsecretário de Cultura, Esporte, Lazer 
e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues des-
taca a importância da iniciativa. “Queremos 
promover entretenimento durante esse tempo, 
amenizando um pouco a ansiedade daqueles 
que irão se vacinar. Além disso, estimula o sen-
timento de pertencimento e identificação do 
munícipe através desse projeto”, analisa.

Desde 2017, o projeto Revitaliz’Art permite 
que artistas trabalhem a ressignificação dos 
espaços públicos em Mesquita, a partir de ati-
vidades como o grafite. A estreia foi na Estra-
da Feliciano Sodré, com um extenso mural de 
arte urbana. Alguns dos grafites exibidos no 
corredor do drive-thru são assinados pelos 
artistas Acme, Fiteart, Marcelo Ment, Sérgio 
Lídio e Enivo.

E por falar em vacinação, a partir de hoje o 
drive-thru do Paço Municipal funcionará em 
horário diferente. De segunda a sexta-feira, 
os trabalhos iniciarão às 8h e se encerrarão 
às 16h. Já aos sábados, o funcionamento será 
das 8h às 14h. É importante frisar, no entan-
to, que a entrada dos carros é pela Avenida 
Brasil, na Coreia. Quem escolher passar por 
lá, será imunizado dentro de seu veículo, evi-
tando aglomerações e de forma confortável.

Hoje, serão vacinados os idosos de 65 anos. 
Já amanhã, os postos de vacinação funciona-
rão em esquema de repescagem, para quem 
perdeu a data de tomar a primeira dose da va-
cina. Além do drive-thru do Paço Municipal, a 
vacinação em Mesquita pode ser agendada. A 
tecnologia vale tanto para a primeira quanto 
para a segunda dose. O cadastro é feito pelo 
site http://vacinacovid19.mesquita.rj.gov.
br, sempre das 7h às 22h da data anterior à 
vacina. Quem tem dúvidas pode procurar a 
unidade de saúde mais próxima da sua casa e, 
assim, realizar o agendamento com a equipe 
do local. Mas esse agendamento, apesar de 
ser recomendado, não é obrigatório.

O sistema de agendamento mostra os lo-
cais disponíveis para a vacinação contra a 
covid-19 em Mesquita. Além disso, aponta 
também quantas doses cada um ainda possui 
para o agendamento. Ali, o mesquitense já se 
informa sobre a documentação necessária 
para receber a vacina. No entanto, no caso 
do agendamento da segunda dose, o muní-
cipe precisa informar qual o laboratório da 
primeira dose recebida. A informação está no 
próprio cartão de vacinação. Além disso, po-
derá conferir também se há estoque daquele 
laboratório no polo de vacinação escolhido.

A aplicação do imunizante em Mesquita 
acontece em três pontos. Além do drive-th-
ru, a população pode ir às clínicas da família 
Jacutinga (Rua Barão do Rio Branco s/nº); 
e São José (Avenida União 676, em Santa Te-
rezinha). Ambas as unidades funcionam de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sába-
dos, das 8h ao meio-dia.

Obras são do projeto Revitaliz’Art. 

Ideia é proporcionar um pouco de 

arte e cultura no tempo em que 

os usuários aguardam, no carro, a 

aplicação da dose

Drive-thru do Paço Municipal de Mesquita tem 
novo horário de funcionamento
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