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AJUDANDO AO PRÓXIMO
Projeto Rio Contra a Fome recebe inscrições de 

coletivos e organizações que vão distribuir os 

alimentos doados nos postos de vacinação. P. 2

SUBPREFEITURA DA ZONA OESTE / DIVULGAÇÃO

PRAÇA SECA GANHA POSTO AVANÇADO DA GUARDA MUNICIPAL. P. 2

MELHORIA GERAL
Subprefeitura da Zona Oeste faz balanço das principais ações realizadas 
nas suas áreas durante os primeiros 100 dias do novo governo municipal. P. 3
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Melhorias na comunicação com o 
cidadão nos depósitos de veículos
Objetivo da Secretaria Municipal de Ordem Pública é facilitar o acesso às informações

PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

A Secretaria Municipal de 
Ordem Pública (Seop) pro-
moveu mudanças na co-
municação com o público 
com o objetivo de facilitar 
o acesso à informação nos 
depósitos de veículos, loca-
lizados nos bairros de São 
Cristóvão e Recreio dos 
Bandeirantes. Com uso de 
informativos instalados 
na entrada, e que contam 
com um QR Code que pode 
ser acionado diretamente 
pelo celular, o cidadão pode 
acessar detalhes sobre as 
taxas de remoção e diárias 
de permanência no depó-
sito e também sobre como 
saber se o veículo foi ou não 
rebocado pela fiscalização.

Além disso, servidores 
devidamente identificados 
com um colete azul e a ins-
crição “Posso Ajudar?” fi-
cam posicionados na entra-
da para dar toda orientação 
necessária ao cidadão que 
busca atendimento. Após a 
instituição do serviço, houve 
diminuição do número de fi-
las nos depósitos.

A ação é realizada pela 
Coordenadoria de Fiscali-
zação de Estacionamentos e 
Reboques (CFER), responsá-
vel pelo serviço de remoção 
de veículos em toda a cida-
de. Os depósitos funcionam 
todos os dias, incluindo sá-

bados, domingos e feriados, 
das 8h às 17h.

Os depósitos de veículos 
da Prefeitura do Rio estão 
localizados em dois ende-
reços: Rua Omar Bandeira 
Ramidan Sobrinho 682 (es-

quina com a Avenida das 
Américas), no Recreio dos 
Bandeirantes; e Avenida Pe-
dro II 67 (próximo à sede da 
Guarda Municipal e do Ba-
talhão de Guardas do Exér-
cito), em São Cristóvão.

Grupos responsáveis por repassar os 
alimentos às famílias devem se inscrever

Rio contra a Fome 
seleciona coletivos 
para distribuir doações

BERNARDO CORDEIRO / PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

As doações são feitas pelas pessoas na hora em que vão se vacinar

A campanha Rio contra 
a Fome, que já arrecadou 
nove toneladas de alimen-
tos, abriu inscrições para 
novos coletivos e organi-
zações da sociedade civil 
interessados em fazer a 
distribuição às famílias 
mais necessitadas. As 
doações estão sendo feitas 
pelas pessoas que vão se 
vacinar contra a Covid-19 
nos mais de 250 pontos de 
vacinação espalhados por 
toda a cidade.

A campanha é organi-
zada pela Secretaria Es-

pecial da Juventude Carioca 
(JUVRio), em parceria com 
a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) e a Secretaria 
Especial de Ação Comunitá-
ria (Seac). Para se inscrever, 
basta acessar o site Rio Con-
tra a Fome.

Podem se cadastrar os co-
letivos e organizações par-
ceiras que já atuam há pelo 
menos um ano na mitigação 
dos efeitos do coronavírus 
nas favelas e periferias. Para 
outras informações, deve-se 
enviar um e-mail para ju-
vrio@rio.rj.gov.br.

Praça Seca terá a presença da 
Guarda Municipal 24 horas
Primeiro posto avançado, inaugurado ontem de manhã, está localizado na Praça Barão da Taquara

E 
a Praça Seca vai ga-
nhar mais segurança 
a partir de agora. On-
tem, a Prefeitura do 

Rio, através da Subprefeitu-
ra de Jacarepaguá, o Gestor 
Executivo Local (GEL) de Ja-
carepaguá II e o comando da 
7ª Inspetoria da Guarda Mu-
nicipal, inaugurou o 1º Posto 
Avançado da corporação na 
Praça Barão da Taquara.

“Espaços públicos são es-
senciais para o bem-estar da 
população e a presença da 
Guarda Municipal vai me-
lhorar a segurança e as con-
dições do entorno”, disse a 
subprefeita Talita Galhardo.

O posto terá a presença 
de guardas municipais 24 
horas. O objetivo é prote-
ger o patrimônio público, 
com abertura e fechamen-
to dos portões da praça, das 
6h às 22h, evitando vanda-
lismo e pequenas infrações 
pela presença constante da 

Guarda na Praça que é refe-
rência em Jacarepaguá.

O comandante da Guarda 
Municipal, José Ricardo Soa-
res da Silva, falou da satisfação 
de ver o local renovado e com 
instalações que dão dignidade 
ao trabalho dos agentes.

“Fui inspetor aqui na 
Praça Barão da Taquara, 
em 2003, e vê-la renovada, 
entregue para a população e 
com uma área que possa dar 
dignidade ao nosso agente 
para trabalhar é muito gra-
tificante. Nosso efetivo vai 
poder ter a proximidade 
com o público, conversar 
com os idosos, recepcionar 
as crianças. Esse é o traba-
lho da Guarda. Somos uma 
polícia de proximidade, que 
faz o resgate da cidadania, 
auxiliando as pessoas que 
estão frequentando esses 
espaços e também afastan-
do as desordens. A cidade só 
tem a ganhar.”

Estiveram presentes à 
solenidade de inauguração 
o comandante da 7ª IGM 
Júlio Lemos de Barros; o 
inspetor Cristo, diretor de 
Operações; o GEL de Jaca-
repaguá II, Antonio Veltri; 
Miria Ferreira, coordenado-
ra do gabinete do prefeito e 
várias lideranças locais.

A base, dentro da Praça, 
ganhou reforma dos banhei-
ros e refeitório, pintura in-
terna e externa e colocação 
de mobiliário de dormitório 
e dos armários para a troca 
da farda. Os moradores fica-
ram satisfeitos.

“Muito bom esses Guar-
das aqui na Praça, porque 
vão evitar que estraguem a 
quadra e os equipamentos 
de ginástica e afastar a pre-
sença dos cracudos”, elogiou 
o engenheiro Carlos Poncia-
no, morador da Rua Floria-
nópolis, há 25 anos.

Depósitos de veículos 
funcionam todos os 
dias, incluindo sábados, 
domingos e feriados,  
das 8h às 17h

A presença dos 
agentes melhora 
a segurança e 
as condições do 
entorno da praça

O objetivo é proteger o 
patrimônio público, evitando 
vandalismo e pequenas infrações
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É trabalho que não acaba mais
Subprefeitura da Zona Oeste celebra 100 dias de gestão com balanço das ações realizadas na região

S
erviços de manuten-
ção, limpeza e or-
denamento urbano 
foram as principais 

ações da Subprefeitura da 
Zona Oeste nesses 100 dias 
de gestão do governo Eduar-
do Paes. O maior desafio en-
frentado em uma das maio-
res áreas do município, cer-
ca de 50% do território, foi 
o abandono da região nos 
últimos quatro anos.

“Estamos trabalhando 
muito para atender às soli-
citações da população, que 
são muitas. Avaliamos os pe-
didos, estipulamos as priori-
dades e acionamos órgãos e 
secretarias para solucionar 
os problemas da região”, ex-
plicou o subprefeito Edson 
Menezes, que assiste os 23 
bairros que vão de Deodoro 
à Sepetiba.

Nesses 100 dias de gestão, 
a Subprefeitura da Zona Oes-
te atendeu 23.971 mil solici-
tações. Foram quatro Gabi-
netes Itinerantes nos bair-
ros de Paciência, Santa Cruz, 
Carobinha e Padre Miguel. 
Só de mutirões de serviços 
em parceria com a Comlurb, 
Secretaria de Conservação 
e Rioluz foram oito: Vila 
aliança, Barão de Capanema, 
Senador Vasconcelos, Cam-
po Grande (Agulhas Negras), 
Reta do João XXIII, Guarati-
ba, Sepetiba e Urucânia. 

Quando o assunto é lim-
peza urbana, foram ao todo 
5.167 ruas limpas, 2.959 re-
moções de entulho e mais de 
1200 podas de árvores. Onze 
comunidades foram saniti-
zadas contra o coronavírus: 
Santa Margarida, Moriçaba, 
Fumacê, Aço, Rollas, Vila 
Aliança, Piraquê, Vila Kenne-
dy, Barbante e Nova Sepetiba.

Já em parceria com a Se-
cretaria de Conservação, 
foram realizados cerca de 
1,4 mil tapa-buracos, 1.752 
pavimentações e 981 ações 
de drenagem e saneamen-
to. Em iluminação pública, 

além do Programa Luz Ma-
ravilha que instalou 3.460 
novos pontos de luz nas co-
munidades do Antares, Vale 
dos Palmares, Zeppelin, Bar-
ro Vermelho e Vila Alian-
ça, foram realizados 8.588 
atendimentos, entre troca 
de lâmpadas, substituição de 
conectores e implantação de 

Pontos sem luz em Santa Cruz receberam equipes de manutenção

Ações de conservação repuseram pedras portuguesas de ruas da região

Vias de Senador Camará passaram por processo de sanitização

Subprefeito acompanhando desobstrução em ponto de alagamento
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pontos de luz.

AÇÕ ES  CO N J U N TAS  CO M  AS 
SECRETARIAS
Durante os primeiros 100 
dias, o engajamento e a par-
ceria com algumas secreta-
rias possibilitaram a reali-
zação de ações que há muito 
tempo eram alvo de recla-

mações por parte dos mora-
dores da Zona Oeste, como 
a reabertura das estações 
dos BRT’s Padre João Crib-
bin, em Magalhães Bastos, 
e General Olímpio, em San-
ta Cruz, demolição de cons-
truções irregulares em área 
de proteção ambiental e em 
áreas públicas, retomada de 
obras do Bairro Maravilha, 
limpeza e ordenamento nas 
estações do corredor Tran-
soeste, entre outras. 

Com a secretaria de Saú-
de, foram criados quatro 
drives de vacinação para 
o atendimento da popula-
ção: Hospital Belizário Pena 
(Campo Grande), Centro 
Municipal de Saúde Lin-
coln de Freitas (Santa Cruz), 
PAM Manoel Guilherme da 
Silveira Filho (Bangu) e Mu-
seu Conde de Linhares (Vila 
Militar) que atendem todos 
os sábados de acordo com o 
calendário informado pela 
prefeitura.

“A parceria com as se-
cretarias é primordial para 
a realização das ações, nas 
soluções de problemas e nas 
operações de organização 
da cidade. Os anseios da po-
pulação devem vir sempre 
em primeiro lugar”, lembra 
o subprefeito.

Entre as ações está o 
mutirão de serviços 

em Bangu

Construção irregular foi 
demolida em Realengo
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