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FAZER O BEM

Campanha de doação de alimentos da Marcha 

pela Cidadania e Ordem termina amanhã. Itens 

serão entregues a comunidades terapêuticas. P. 3

TERMINAM AMANHÃ AS INSCRIÇÕES PARA PROGRAMA O FAVELA INOVA. P. 2

Guarda Municipal 
realiza mais de 20 
visitas e cumpre 12 
medidas protetivas 
no primeiro mês da 
Ronda Maria da Penha

ROBERT GOMES / PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

Projeto da Guarda Municiap conta com 31 
agentes da corporação, e tem o apoio de quatro 
viaturas. Veículos podem ser identificados pelas 
faixas de cor lilás e a logomarca da ação. P. 3



Zona Oeste

Operação de sanitização passa  
por mais cinco pontos da cidade
Na Zona Oeste, o serviço aconteceu em Rio das Pedras, Jardim Bangu e estações do BRT

DIVULGAÇÃO

A estação do BRT da Praça Seca também passou por sanitização

O serviço de sanitização feito 
pela Comlurb, em parceria 
com as subprefeituras, com 
o objetivo de reduzir os ris-
cos de contágio pelo coro-
navírus, segue sendo reali-
zado nas comunidades. On-
tem, o trabalho passou por 
mais cinco pontos da cida-
de. O trabalho de sanitização 
é realizado com uma solução 
de hipoclorito e detergente e, 
nas partes mais estreitas das 
comunidades, como becos e 
vielas, os garis usam um pul-
verizador costal.
Entre as comunidades visi-
tadas estão Rio das Pedras, 
na Zona Oeste; Boogie Woo-
gie, na Ilha do Governador; 
e Morro do Cantagalo, que 
contou ainda com limpeza 
geral, incluindo limpeza de 
encosta com a equipe de ga-
ris alpinistas que utilizam a 
técnica de rapel. Além das fa-
velas, o serviço passou pelas 
ruas do Jardim Bangu e es-
tações do BRT Transcarioca, 
também na Zona Oeste.

Os trabalhos foram feitos 
por 28 garis, com o apoio de 
três pipas d’água, uma mo-
tobomba e 16 pulverizado-
res. As vias também recebe-
ram lavagem hidráulica com 
água de reuso. Esse ciclo de 
sanitizações nas comunida-
des teve início no dia 26 de 
março em todas as regiões 
da cidade. Desde o último 
dia 08, passou a incorporar 
também corredores de gran-

de circulação de pessoas.
Com o serviço de ontem já 
são 56 locais beneficiados: 
Vidigal, Tabajaras, Cruzada 
São Sebastião, Rocinha, Pa-
vão-Pavãozinho e Cantagalo, 
na Zona Sul; Borel, Formiga, 
Morro dos Macacos, Morro 
do Cruz, no Andaraí, Man-
guinhos, Morro do Quieto, 
no Sampaio, Barreira do 
Vasco, Bairro Carioca, em 
Triagem, Morro do Dendê, 

INPS, Tubiacanga, Guarabu 
e Boogie Woogie, na Ilha do 
Governador, Borgauto, em 
Ramos, Morro da Fé, na Pe-
nha, Complexo do Alemão e 
Complexo da Maré, na Zona 
Norte; Rio das Pedras, Ter-
reirão, Tijuquinha, Beira 
Rio e Novo Lar, no Recreio, 
Covanca, Gardênia Azul, 
Chacrinha, no Tanque, Mor-
ro do Banco, no Itanhangá, 
Santa Maria, na Taquara, 
Araticum, no Anil, Jardim 
Anil, Vila do Sapê, Rollas, 29 
de Março, em Campo Gran-
de, Jordão, Fumacê e Bairro 
Sobral, em Realengo, Vila 
Kennedy, Vila Aliança, Pi-
raquê, Moriçaba, Barbante, 
Aço, Antares, e Nova Sepe-
tiba, na Zona Oeste; Morro 
do Pinto, Morro da Concei-
ção e Morro da Providência, 
no Centro, além das ruas do 
Jardim Bangu, do calçadão 
da Rua Ubatã, em Bangu, do 
centro comercial da Saara, 
no Centro, e de estações do 
BRT Transcarioca.

‘Jornada de Alinhamento Técnico’ terá 
encontros virtuais até dia 29 de junho

Secretaria de Turismo 
capacita gestores 
fluminenses do setor

DANIEL CASTELO BRANCO

Projeto, com encontros on-line, capacitará gestores do turismo do Rio

Com o tema Políticas Na-

cionais de Turismo, teve 
início, na terça-feira, a Jor-

nada de Alinhamento Téc-

nico. O projeto é uma parce-
ria da Secretaria de Estado 
de Turismo, da Companhia 
de Turismo do Estado (Tu-
risRio) e da Escola de Con-
tas e Gestão do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE-RJ). 
O objetivo é capacitar os 
gestores do turismo flumi-
nense, promovendo ações 
de cooperação técnica, qua-
lificação profissional e a in-
tegração regional.
O secretário Gustavo Tutu-
ca deu as boas-vindas aos 
mais de 250 participantes 
e agradeceu ao Tribunal de 
Contas à parceria na capa-
citação. Ele lembrou, ain-
da, que a união de esforços 
é fundamental para que os 
representantes dos municí-
pios se qualifiquem, com o 
objetivo de fomentar o tu-
rismo nas regiões.
“A jornada preenche uma 
lacuna essencial para o 
desenvolvimento do turis-
mo. Sei a dificuldade dos 
representantes do turismo 
em participar de cursos e 
palestras que tragam con-
teúdos importantes para o 
gerenciamento das ativida-

des. Os encontros virtuais são 
conduzidos por professores re-
nomados e são uma importan-
te ferramenta para o gerencia-
mento das atividades”, disse.
A diretora-geral da Escola de 
Contas e Gestão do Tribunal 
de Contas, Karen Estefan Du-
tra, destacou que mais uma se-
quência de ricas informações 
para o setor de turismo se ini-
cia. O Programa de Excelência 
em Capacitação para a Gestão 
do Turismo Fluminense teve 
início em 2019, já capacitou 
grande parte dos municípios 
fluminenses e continua em-
penhado em promover o ali-
nhamento técnico necessário 
para uma gestão eficiente do 
turismo local e regional.
“Com a Jornada de Alinha-

mento Técnico foi possível 
integrar ao programa os estí-
mulos ao controle social, por 
meio das orientações que vi-
sam estabelecer pontes entre 
as demandas da sociedade e as 
ações dos gestores públicos.”
A jornada, que faz parte do 
Programa de Excelência em 

Capacitação para a Gestão do 

Turismo Fluminense, terá en-
contros virtuais gratuitos. A 
transmissão, através do canal 
do YouTube da Escola de Con-
tas, será às terças-feiras, das 
10h à 12h30, até 29 de junho.

Cem dias da 
Secretaria 
Municipal 
de Meio 
Ambiente
Foram mais de 30 ações especiais 
para impedir desmatamento e 
preservar a natureza

FABIO MOTTA / PREFEITURA DO RIO / DIVULGAÇÃO

O geólogo Mário 
Silva é gerente 

regional da 
Zona Oeste, da 

Secretaria de 
Meio Ambiente

P
ara preservar a na-
tureza, muitas vezes 
as equipes da Se-
cretaria Municipal 

de Meio Ambiente têm que 
atuar em áreas controladas 
por criminosos, que coman-
dam desmatamentos flores-
tais e construções irregulares 
de imóveis. Uma atividade 
que exige treinamento e até 
apoio das forças de seguran-
ça. Mas nada disso impede 
a realização desse trabalho 
e, nos primeiros cem dias de 
gestão da pasta, foram mais 
de 30 ações especiais de res-
tauração ambiental em todas 
as regiões da cidade.

Em geral ,  as equipes 
atuam com base em denún-
cias recebidas por meio da 
Central 1746 e de ofícios en-
viados pelo Ministério Pú-
blico e pela Justiça e vão às 
ruas checar o que está ocor-
rendo. Os fiscais da secreta-
ria podem embargar e inter-
ditar obras e até recomen-
dar a demolição de constru-
ções em áreas desmatadas. 
Os profissionais também 
acompanham processos de 
licenciamento ambiental 
em grandes obras.

“É muito trabalho. Há 
muitas obras industriais em 
áreas como Campo Grande, 
Santa Cruz, e é a secretaria 
que fiscaliza essas ativida-
des, em casos de pedido de 
licenciamento ambiental”, 
conta o geólogo Mário Sil-
va, gerente regional da Zona 
Oeste da Secretaria Munici-

pal de Meio Ambiente.
Mário ressalta que o tra-

balho da fiscalização é ár-
duo, pois o ritmo de inva-
sões é grande na cidade, e a 
secretaria trabalha para de-
sacelerar esse processo, que 
tem impacto direto na pre-

servação da qualidade am-
biental. “O desmatamento 
cria ilhas de calor, por exem-
plo. Combater esse tipo de 
crime é fundamental.”

Mas agir nessas situações 
requer estratégia e até apoio 
da Polícia Militar. Isso faz 

com que uma operação de 
demolição de construção ir-
regular seja mais lenta do que 
o previsto, segundo Mário.

“A equipe precisa se pro-
teger, saber até onde pode 
ir. Já tivemos cursos de água 
interrompidos por causa de 

construções ilegais, casas er-
guidas em margens de rios. 
Antes de irmos ao local para 
vistoria, pesquisamos a área, 
verificamos se é de baixo ris-
co ou não, que órgãos vamos 
precisar para apoio. E é co-
mum fiscais sofrerem inti-

midação, serem observados, 
perceberem a movimentação 
de carros e motocicletas. E 
sempre o bom senso precisa 
prevalecer. Se não conseguir 
prosseguir com uma opera-
ção, cancela, avalia melhor e 
volta com maior aparato.”

Últimos dias de inscrição no Favela Inova
Objetivo é orientar e 
impulsionar até 30 
ideias e projetos  
de comunidades
Com os altos índices de de-
semprego e a crise econômica 
causada pela pandemia, a ju-
ventude encontra dificuldades 
para conseguir um trabalho 
e gerar renda. Uma boa alter-
nativa para driblar a situação 
é investir em uma ideia ino-
vadora e no próprio projeto 
ou negócio. O Favela Inova vai 
orientar e impulsionar até 30 
ideias e projetos de jovens de 
18 a 29 anos que geram impac-

to positivo em comunidades, 
favelas e bairros periféricos 
da cidade. As inscrições termi-
nam amanhã, no link: http://
bit.ly/favelainova.

O Favela Inova é uma inicia-
tiva da Secretaria Especial da 
Juventude Carioca (JUVRio) 
em parceria com o Pólen, Polo 
de Inovação da Unisuam. Os 
projetos e ideias selecionados 
vão competir por uma posição 
entre os três finalistas em duas 
categorias: germinação, para 
ideias em estágio inicial; e in-
cubação, para projetos mais 
avançados. Serão distribuídas 
até 30 bolsas de estudo inte-
gral de graduação para os inte-
grantes das equipes finalistas.

Secretário da JUVRio, Sal-
vino Oliveira diz que o edital 
surgiu para fortalecer a gera-
ção de emprego e renda entre 
os jovens do Rio, que represen-
tam 31,4% de desocupados na 
faixa de 18 a 24 anos.

“O objetivo é potencializar 
o perfil empreendedor já exis-
tente nas favelas e periferias 
do Rio e dar sustentabilidade 
de médio e longo prazos às 
ideias inovadoras desenvolvi-
das pela juventude nesses ter-
ritórios. No fim do programa, 
a JUVRio vai disponibilizar 
ainda um diagnóstico da ju-
ventude empreendedora do 
Rio com base nos dados e in-
formações dos inscritos e se-

lecionados”, disse.
As 30 propostas vão partici-

par do Programa de Germina-
ção e Incubação do Pólen, po-
dendo ser de pessoas físicas ou 
jurídicas, com ou sem CNPJ. 
Para acelerar seus processos, 
serão oferecidas mentorias, 
oficinas, rede de contato, au-
xílio na estruturação dos ne-
gócios, apoio internacional e 
créditos em serviço.

Segundo Diego Braga, ge-
rente de Inovação da Uni-
suam, o Favela Inova conta-
rá com um time de mentores 
altamente qualificados. Além 
disso, o programa contará 
com suporte dos parceiros na-
cionais e internacionais.
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Ronda Maria da Penha da 
Guarda Municipal faz um mês

Ao todo, grupo 
realizou mais 

de 20 visitas às 
vítimas. Os agentes 

ainda cumprem 12 
medidas protetivas

Campanha de doação da Marcha termina amanhã
Alimentos não-perecíveis, que serão distribuídos para comunidades terapêuticas, são levados às bases do Segurança Presente

Macarrão, leite em 

pó, feijão e arroz são 

alguns dos alimentos

Doar neste momento de ta-
manha dificuldade é uma 
oportunidade da sociedade 
civil mostrar a solidarieda-
de e o amor por meio de um 
gesto tão nobre e voluntário”, 
declara Leonardo Apicelo, 
diretor do Instituto Social 
Marca de Cristo.

A Marcha pela Cidadania 
e Ordem atua de forma per-
manente nas ruas com uma 
equipe técnica de aborda-
gem que busca identificar 
as demandas de forma in-
dividual e humanizada, en-
caminhando, intervindo e 
promovendo melhorias nas 
condições de vida.

As bases do Segurança Pre-
sente ficam no Aterro (Parque 
das Crianças ou Parque dos 
Galos); Botafogo (Rua Profes-
sor Álvares Rodrigues); Co-
pacabana (dentro do 19º 
BPM); Ipanema (Praça Ge-
neral Osório); e Lagoa (Par-
que das Figueiras, ao lado da 
Subsecretaria Militar).

A pandemia tem mostrado 
ser ainda mais importante 
a renovação de sentimentos 
como solidariedade e espe-
rança. Por isso e para atender 
quem tanto precisa, a Mar-
cha pela Cidadania e Ordem, 
programa da Secretaria de 
Estado de Governo, prorro-
gou até amanhã a campanha 
de arrecadação de alimen-
tos não-perecíveis para des-
tinar às comunidades tera-
pêuticas, que são uma rede 
de apoio e acolhimento que 
assiste dependentes quími-
cos. Moradores de qualquer 
parte da cidade podem par-
ticipar da ação.

A doação de macarrão, lei-
te em pó, feijão, arroz, dentre 
outros alimentos não perecí-
veis, pode ser feita nas bases 
do Segurança Presente, par-
ceiro nesta corrente solidá-
ria: Aterro do Flamengo, Bo-
tafogo, Copacabana, Ipane-
ma e Lagoa. O horário para 
entrega é das 08h às 20h.

“A melhor forma de rever-
ter a situação de vulnerabi-
lidade nas ruas é apoiando 
o trabalho social especiali-
zado, que atua pelo bem co-
mum. A Marcha tem como 
missão estabelecer vínculo 
de confiança, orientação e 
encaminhamento de pessoas 
em situação de vulnerabili-
dade para os serviços da rede 
de apoio e para órgãos de de-
fesa de direitos”, ressaltou a 
superintendente da Marcha, 
Priscilla Schaewer.

O Instituto Social Mar-
ca de Cristo, localizado em 
Brás de Pina, na Penha, tem 
sido um aliado da sociedade 
no cuidado de dependentes 
químicos, abrigando pessoas 
em situação de rua e/ou com 
transtornos decorrentes do 
uso, abuso e dependência de 
substâncias psicoativas e será 
um dos beneficiados com a 
distribuição de alimentos.

“Nosso trabalho visa a re-
construção de vínculos com 

do do Rio através da Marcha 
pela Cidadania e Ordem, 
tendo acolhido cerca de 80 
pessoas em situação de rua. 

familiares e a ressocializa-
ção dos indivíduos. Nos sen-
timos honrados pela parce-
ria com o Governo do Esta-

A 
Guarda Municipal 
do Rio de Janeiro 
(GM-Rio) registrou 
29 visitas a três mu-

lheres vítimas de violência e 
passou a acompanhar 12 me-
didas protetivas encaminha-
das pelo Tribunal de Justiça 
no primeiro mês de atuação 
da Ronda Maria da Penha.

O projeto, iniciado em 
março, conta com 31 guardas 
municipais e apoio de quatro 
viaturas adesivadas com fai-
xas na cor lilás e a logomar-
ca do programa. Os agentes 
capacitados atuam na veri-
ficação do cumprimento de 
medidas protetivas deferi-
das pelos juizados de Vio-
lência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher da Capital. 
Os patrulheiros realizam os 
atendimentos com três agen-
tes, sempre tendo, pelo me-
nos, uma guarda feminina 
na equipe.

“A principal vocação da 
Guarda Municipal é servir 
a cidade e proteger os cida-
dãos. A violência contra a 
mulher é um grave proble-
ma que precisa ser comba-
tido. Nossas equipes já es-
tão atuando para proteger 
as mulheres. Poder apoiar 
as medidas protetivas feitas 
pela Justiça nos enche de 

orgulho. Nossa esperança 
é que um dia esse mal seja 
erradicado e queremos con-
tribuir para isso”, destacou 
o comandante da GM-Rio, 
inspetor geral José Ricardo 
Soares.

A principal missão exer-
cida pelos patrulheiros da 
ronda é a verificação do cum-
primento das medidas pro-
tetivas, criadas para coibir 
atos de violência doméstica 
e familiar. Após receber a no-
tificação do Juizado de Vio-
lência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher da Capital, 
guardas municipais vão até 
a residência da mulher que 
teve a medida deferida para 
verificar se está sendo cum-
prida pelo agressor. Não se 
aproximar da vítima, não 
manter contato ou não fre-
quentar determinados luga-
res estão entre as medidas 
protetivas mais utilizadas 
para evitar a repetição da 
violência contra a mulher.

O primeiro passo para a 
criação da Ronda Maria da 
Penha foi a apresentação do 
projeto aos agentes, que fo-
ram voluntários a integrar a 
primeira equipe. A segunda 
etapa do processo de seleção 
analisou os candidatos sob 
os aspectos da função patru-
lheira, perfil, personalidade, 
assertividade, habilidades 
sociais dos profissionais, en-
tre outros.

Após esse processo, os 
guardas municipais parti-
ciparam de curso de capa-
citação, entre os meses de 
novembro e dezembro de 
2020, que contou com pa-
lestras presenciais e por vi-
deoconferência, realizadas 
pela Academia de Ensino, 
em São Cristóvão. Ao lon-
go da qualificação, que teve 
carga horária total de 54 ho-
ras, os futuros patrulheiros 
tiveram aulas sobre técnicas 
de abordagem, acolhimento 
e acompanhamento da ví-
tima; sobre a Lei Maria da 
Penha e seus aspectos jurí-
dicos; abordagem psicosso-
cial da violência; o direito 
das mulheres; rotinas e pro-
cedimentos legais; serviço 
de assistência social; entre 
outros assuntos.

O projeto, iniciado no mês passado, conta 

com 31 guardas municipais, e apoio de 

quatro viaturas adesivadas com faixas na 

cor lilás e logomarca do programa
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