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MUTIRÃO AMANHÃ
Detran disponibiliza mais de 7 mil vagas para 

os serviços de habilitação, identificação civil e 
veículos. É preciso agendar atendimento. P. 2

SUBPREFEITURA DE JACAREPAGUÁ / DIVULGAÇÃO

MAIS COMUNIDADES DO RIO RECEBEM SANITIZAÇÃO DA COMLURB. P. 2

OPERAÇÕES 

Em menos de um mês, órgãos municipais 
se reuniram para retirar novas construções 
irregulares de área ambiental da Praça 
Sexa. Até porcos foram recolhidos. P. 3

CONSTANTES

Subprefeitura de 
Jacarepaguá e SMAC 

remove barracos pela 
segunda vez em área 

ambiental na Praça Seca



Zona Oeste

Mais quatro comunidades 
passam por satinização
Os trabalhos foram feitos por 24 garis, com o apoio de pipas d’água, motobombas e pulverizadores

FOTOS COMLURB / DIVULGAÇÃO

A higienização é feita com uma solução de hipoclorito e detergente. Os garis contam com o apoio de pipas d’água. Ao todo, 59 locais já receberam o serviço de prevenção

V
ila Amizade, no Re-
creio dos Bandei-
rantes, Zona Oeste 
do Rio; Comunida-

de Primavera, em Cavalcanti, 
Zona Norte; e Morro dos Pra-
zeres, em Santa Teresa, Zona 
Central, foram as três comu-
nidades que receberam, on-
tem, o serviço de sanitização 
feito pela Comlurb, em par-
ceria com as Subprefeituras, 
com o objetivo de reduzir os 
riscos de contágio pelo co-
ronavírus. Além dessas, as 
equipes voltaram ao conjun-
to Nova Sepetiba, também 
na Zona Oeste.

A higienização é feita com 
uma solução de hipoclorito e 
detergente e, nas partes mais 
estreitas das comunidades, 
como becos e vielas, os garis 
usam um pulverizador cos-
tal. Os trabalhos foram fei-
tos por 24 garis, com o apoio 
de quatro pipas d’água, duas 
motobombas e oito pulveri-
zadores. As vias também re-
ceberam lavagem hidráulica 
com água de reuso. Esse ciclo 
de sanitizações nas comuni-
dades 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 59 locais beneficiados: 
Vidigal, Tabajaras, Cruza-
da São Sebastião, Rocinha, 
Pavão-Pavãozinho. Canta-
galo e Morro dos Prazeres, 
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, Guara-
bu e Boogie Woogie, na Ilha 
do Governador, Borgauto, 
em Ramos, Primavera, em 
Cavalcanti, Morro da Fé, na 
Penha, Complexo do Ale-
mão e Complexo da Maré, 
na Zona Norte; Rio das Pe-
dras, Terreirão, Tijuquinha, 
Beira Rio e Novo Lar e Vila 
Amizade, no Recreio, Co-
vanca, Gardênia Azul, Cha-
crinha, no Tanque, Morro do 
Banco, no Itanhangá, Santa 
Maria, na Taquara, Arati-
cum, no Anil, Jardim Anil, 

Vila do Sapê, Rollas, 29 de 
Março, em Campo Grande, 
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. 

Mutirão do Detran oferece mais de 7 mil vagas amanhã
Estarão disponíveis os serviços de habilitação, identificação civil e veículos, em 61 unidades espalhadas pelo estado. É preciso agendar

DETRAN-RJ / DIVULGAÇÃO

Para ser atendido em uma das 61 unidades espalhadas pelo Rio, é preciso realizar agendamento prévio pelos canais do departamento

ferência de propriedade, 
jurisdição ou municípios. 
Os postos disponíveis para 
agendamento são: Ilha do 
Governador (Tubiacanga), 
Nova Iguaçu, Reduc, Itabo-
raí, Haddock Lobo, Nilópo-
lis, Mesquita, Valença, Cor-

deiro, Volta Redonda, Barra 
Mansa, Vassouras, Bom Je-
sus do Itabapoana, Macuco, 
Barra do Piraí e Miguel Pe-
reira. O atendimento será 
das 8h às 17h.

Para ser atendido, o usuá-
rio deve agendar previa-

mente o serviço pelo site do 
Detran (www.detran.rj.gov.
br) ou pelo teleatendimen-
to, nos números (21) 3460-
4040, 3460-4041 ou 3460-
4042 (das 6h às 21h). As va-
gas já estão disponíveis.

O Detran reforça que é 

preciso respeitar o horário 
agendado, sem antecipação 
ou atrasos, para que não 
ocorram filas e aglomera-
ções. O departamento pede 
a colaboração dos usuários 
para que não levem acompa-
nhantes aos postos.

O Detran-RJ promove, ama-
nhã, o 22º mutirão desde o 
início da pandemia. Serão 
oferecidas 7.210 vagas para 
os serviços de habilitação, 
identificação civil e veículos, 
em 61 unidades espalhadas 
em todas as regiões do Esta-
do do Rio. Para evitar aglo-
merações, o atendimento 
será apenas mediante agen-
damento prévio.

“Sabemos que a demanda 
ainda é grande. Por isso, es-
tamos fazendo mutirões aos 
sábados para ajudar ainda 
mais o cidadão que precisa 
do atendimento do órgão. 
Vamos disponibilizar vagas 
em diversas regiões de todo 
o Estado para que o usuário 
tenha mais praticidade para 
realizar nossos serviços”, ex-
plicou o presidente do De-
tran-RJ, Adolfo Konder.

Os serviços de habilitação, 
como primeira habilitação, 
renovação de CNH, mudan-
ça de categoria, adição de 
categoria e alteração de da-
dos, serão disponibilizados 
das 10h às 16h, nos seguin-
tes postos: Sede (Centro do 
Rio), Américas Shopping 
(Recreio), Araruama, Barra 
da Tijuca, Barra Mansa, Bel-
ford Roxo, Cabo Frio, Cam-
pos dos Goytacazes, Center 
Shopping, Detran Oeste 
(Campo Grande), Ilha do 

Governador, Itaboraí Plaza, 
Itaguaí, Jacarepaguá, Largo 
do Machado, Magé, Méier, 
Nilópolis, Niterói (Fonseca), 
Niterói Shopping, Nova Fri-
burgo, Nova Iguaçu, Penha, 
Resende, Rio das Ostras, São 
Fidélis, São Gonçalo (Neves), 
São João de Meriti, São Pe-
dro da Aldeia, Sulacap, Tere-
sópolis, Três Rios, Via Brasil, 
Vila Isabel, Volta Redonda e 
West Shopping.

Para realizar a segunda 
via da identidade ou emitir 
a carteira SEAP, o Detran 
vai atender na sede (Centro 
do Rio) e em mais nove pos-
tos: Volta Redonda, Cam-
pos dos Goytacazes, Méier, 
Teresópolis, Largo do Ma-
chado, Cabo Frio, Angra 
dos Reis, Rio das Ostras e 
Nova Iguaçu, das 8h às 16h.

Nos serviços de veículos, 
o órgão vai oferecer aten-
dimento para fazer trans-

Para ser atendido, 
o usuário deve 
agendar o serviço 
pelos canais de 
atendimento do 
departamento

Em meio à sanitização, moradores dos locais circulam tranquilamente pelas vias das comunidades
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AÇÃO DESOCUPA

ÁREA AMBIENTAL 
Trabalhos na Praça Seca removem construções irregulares e lixo pela segunda vez em menos de um mês

A 
Prefeitura do Rio, 
em uma ação con-
junta da Subprefei-
tura de Jacarepaguá 

e da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, com apoio 
da Comlurb, Assistência So-
cial, Guarda Municipal e do 
18º Batalhão da Polícia Mi-
litar, ontem, realizou a de-
socupação e limpeza de um 
terreno na Rua Candido Be-
nício, em frente à Vila Olím-
pica do Mato Alto, na Praça 
Seca. Esta é a segunda ope-
ração no mesmo local para 
desocupação da área de pro-
teção ambiental.

Ao todo, foram derruba-
dos quatro barracos, além 
de cercas e mourões de um 
curral que existia nos fun-
dos do terreno. A Assistên-
cia Social conversou e ca-
dastrou quatro famílias, não 
nenhuma delas quis ir para 
abrigos da prefeitura. “Lá 
tem regras”, justificou um 
homem, pai de três filhos, e 
que disse ter sido expulso de 
casa pela mulher, que sofre 
de esquizofrenia.

O Centro de Controle de 
Zoonoses retirou 50 porcos 
do local e foram recolhidas 
mais de sete toneladas de 
madeiras e resíduos urba-
nos. A Comlurb transportou 
os resíduos para um aterro 
licenciado, que é a destina-
ção correta para descarte de 
resíduos de construção civil.

De acordo com os fiscais 
ambientais, grupos crimi-
nosos organizados estão 
por trás da exploração das 
atividades nessas áreas. A 
tática normalmente usada 
por eles é usar uma área pú-
blica para descarte de lixo, 
aterrando o terreno, para 
depois ocupar o local colo-
car famílias morando em 
barracos e depois expulsá-

Não podemos 
permitir construções 
irregulares e invasões 
a áreas públicas. Se 
depender de mim, 
isso não acontecerá”
TALITA GALHARDO, 
Subprefeita de Jacarepaguá
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-los para construir boxes co-
merciais, já que se trata de 
uma via de grande circula-
ção de pessoas e veículos. O 
tamanho da área invadida 
é de cerca de 10 mil metros 
quadrados e fica em frente à 
Vila Olímpica do Mato Alto.

A área era utilizada como 
lixão clandestino e está bas-
tante degradada. A Secreta-
ria municipal de Meio Am-
biente estima que sejam 
geradas, diariamente, cer-
ca de 2,7 mil toneladas de 
resíduos de construção civil 
na cidade do Rio. Desse to-
tal, 1,5 mil toneladas seriam 

despejadas irregularmente 
em vazadouros clandesti-
nos ou vias públicas.

Esta foi a segunda ação da 
Defesa Ambiental no local 
em um intervalo de menos 
de um mês. No dia 23 mar-
ço, órgão municipais reco-
lheram 20 toneladas de re-
síduos descartados irregu-
larmente e desmontaram 
várias construções irregula-
res. Porém, o local voltou a 
ser alvo de invasões. 

A subprefeita Talita Ga-
lhardo recebeu denúncias de 
que a área estava começan-
do a ser loteada e vendida e 

acionou, mais uma vez, os 
órgãos da prefeitura e da se-
gurança para manter a área 
limpa e desocupada.

“Não podemos permitir 
construções irregulares e 
invasões a áreas públicas. Se 
depender de mim, isso não 
acontecerá. Vamos agir, sem-
pre que necessário”, afirma.

O descarte irregular de 
resíduos causa enchentes, 
perda de infraestrutura de 
drenagem por entupimento 
de galerias e assoreamento 
de canais na região, além da 
poluição visual e aumento 
dos custos da administração 

pública para fazer a retira-
da. Os resíduos encontrados 
no local eram compostos por 
diferentes tipos de materiais 
usados em reformas, reparos 
e demolições de obras. Havia 
também entulho de escava-
ção de terrenos.

A Secretaria municipal de 
Meio Ambiente estima que 
sejam geradas, diariamente, 
cerca de 2,7 mil toneladas de 
resíduos de construção civil 
na cidade do Rio. Desse total, 
1,5 mil toneladas seriam des-
pejadas irregularmente em 
vazadouros clandestinos ou 
vias públicas.

Em menos de um mês, construções irregulares voltaram a ser 
levantadas na Praça Seca. Além disso, foi retirado muito entulho
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