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VIA LIGHT (Nova Iguaçu)
Via expressa liga o Rio a Nova Iguaçu, atravessando outros 
três municípios da Baixada, com 10,6 km de extensão.
Fotografia: Estefan Radovicz/Agência O Dia
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CAMINHO NIEMEYER (Niterói)
Complexo cultural foi inaugurado em 2002, com projeto do 
arquiteto Oscar Niemeyer, e se estende por 11 km na orla.
Fotografia: Daniel Castelo Branco/Agência O Dia
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PEDRA DA GÁVEA (Vista da Barra da Tijuca)
Com 842 metros, ela é uma das montanhas mais altas do 
mundo junto de margens oceânicas.
Fotografia: Daniel Castelo Branco/Agência O Dia



Baixada

URBANIZAÇÃO E AVANÇOS

EM MAGÉ
Com 100 dias à frente da prefeitura, Renato Cozzolino prestou contas à população 
através das redes sociais na última segunda-feira e pontuou suas conquistas

A 
gestão de Renato Co-
zzolino, completou 
100 dias à frente da 
Prefeitura de Magé no 

último dia 10 de abril. O balan-
ço foi detalhado pelo próprio 
prefeito, nas redes sociais. Inú-
meros avanços estão na lista 
do balanço mageense. Na área 
de saúde, marcaram a reaber-
tura da Unidade de Saúde da 
Família (USF) da Figueira, em 
Mauá; a construção da nova 
USF Capela; a implantação 
de atendimento de urgência 
pediátrica nas unidades 24h 
(Mauá, Suruí e Santo Aleixo) e 
de ortopedia 24 horas em Fra-
goso; a contratação de médi-
cos e a organização na estra-
tégia de vacinação que coloca 
Magé como a segunda cidade 
da Baixada que mais vacina a 
população, são algumas das 
conquistas da área nos 100 
dias de Governo.

A Prefeitura também rees-
truturou os Centros de Es-
pecialidades Odontológicos 
(CEOs), de Magé, Piabetá e 
Mauá que estavam funcio-
nando com poucos dentistas 
especialistas e equipamentos 
precisando de manutenção. A 
reformulação da Saúde Bucal 
na Atenção Básica foi inicia-
da e a Unidade Básica de Saú-
de (UBS) de Nova Marília foi 
a primeira unidade a reabrir 
o consultório odontológico 
que já funciona normalmente 
atendendo a população. Com a 
reestruturação odontológica, 
Magé já atendeu cerca de 7 mil 
pessoas de janeiro a março.

COFRES PÚBLICOS

O dinamismo da gestão 
também garantiu a coleta de 
mais de 60 mil toneladas de 
resíduos, gerando economia 

aos cofres públicos com rea-
proveitamento de materiais 
encontrados abandonados 
em galpão municipal, limpe-
za de rios e canais, além de 
diversas parcerias público-
-privadas realizadas.

Além dos avanços em to-
das as áreas, a Prefeitura tam-
bém já economizou 39,5% do 
orçamento de Gabinete; rea-
proveitou mais de 2 mil car-
teiras escolares, 10 mil uni-
formes; reativou a Padaria 
Comunitária e usou mais 6 
mil toneladas de asfalto para 
dar mais qualidade de vida 
aos moradores do Parque Ve-
neza, Parque Paranhos, Novo 
Horizonte e Barbuda, locais 
que há mais de uma década 
aguardavam por obras.

O ritmo intenso de trabalho 
do prefeito Renato Cozzolino 
e seu secretariado, inclusive 
nos finais de semana com vi-
sitas às unidades de saúde e 
acompanhamento de obras de 
urbanização em vias públicas 
e em bairros espalhados pelo 
município, também dão cara 
ao novo Governo. 

 > Um dos destaques do 
trabalho municipal foi a 
reestruturação dos Cen-
tros de Especialidades 
de Magé, Piabetá e Mauá 
que estavam funcionan-
do com poucos dentistas 
especialistas e equipa-
mentos precisando de 
manutenção. A reformu-
lação da Saúde Bucal na 
Atenção Básica foi inicia-
da e a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) de Nova Ma-
rília foi a primeira unida-
de a reabrir o consultório 
odontológico.

“Estamos refazendo 
toda a odontologia da 
rede de saúde, que esta-
va em péssimo estado. A 
UBS de Nova Marília é a 
primeira do Programa 
de Saúde da Família a 
reabrir o consultório. Co-
meçamos do zero, porque 
estava tudo desmontado 
e até perdemos o creden-
ciamento com o Governo 
do Estado. A reabertura 
será gradativa”, explicou 
a coordenadora de Saúde 
Bucal, Camila Rodrigues.

Os três Centros de Es-
pecialidades Odontoló-
gicas (CEOs), também 
foram reestruturados e 
os atendimentos ambu-
latoriais e de emergên-
cia seguem normalmen-
te, de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h.

“No CEO de Piabetá só 
tinham três consultórios 
funcionando, agora te-
mos cinco, além de con-
tratarmos mais especia-
listas, porque a maioria 
dos dentistas eram clíni-
cos e não especialistas. 
Em Mauá, só tinha uma 
cadeira funcionando e o 
aparelho de raio-X estava 
ruim, precisávamos en-
caminhar para outra uni-
dade, dificultando a vida 
das pessoas. Agora as três 
cadeiras estão funcionan-
do e o raio-X também. Em 
Magé, a realidade não era 
diferente, só uma cadei-
ra funcionava, agora são 
três, elas viviam com pro-
blema e fizemos todos os 
reparos e estão em pleno 
funcionamento”, deta-
lhou Camila.

Serviço de 
odontologia 
reformulado

Sabemos que é 
apenas o começo e 
ainda temos muito 
a fazer, em todas 
as áreas. Queremos 
quanto antes vacinar 
toda a população”
RENATO COZZOLINO, 
Prefeito de Magé

A cidade contratou 
mais de 680 
professores, por 
processo seletivo, e 
restaurou 35 escolas

FOTOS PREFEITURA DE MAGÉ / DIVULGAÇÃO

FERNANDA DOMINGUES

fernanda.domingues@odia.com.br

“Sabemos que é apenas o 
começo e ainda temos muito a 
fazer pela cidade, em todas as 
áreas. Queremos quanto antes 
vacinar toda nossa população, 
inaugurar em breve o Centro 
de Imagem, chegar em todas 
as ruas com saneamento, ilu-
minação e asfalto, cuidar da 
Educação de nossas crianças 
– onde já contratamos mais de 
680 professores, por processo 
seletivo, e restauramos 35 es-
colas. Eu acordo diariamente 
sabendo a grande responsabi-
lidade que é gerir a nossa cida-
de e com uma vontade de fazer 
o melhor por Magé”, afirmou o 
prefeito, que marca a sua ges-
tão pela transparência e o con-
tato direto com a população. 

“Neste período de pande-
mia, as redes sociais têm sido 
grandes aliadas para rece-
ber o retorno dos munícipes 
sobre o nosso trabalho. Lá, 
faço questão de responder a 
todos na medida em que eu 
consigo”, contou Renato, que 
reativou suas lives quinze-
nais, às terças, 7h, para ouvir 
a população.

Diversas ruas da cidade receberam serviço de recapeamento asfáltico para melhorar a circulação

Bairros espalhados pelo município passaram por reurbanização
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Baixada

POLICIAL MILITAR LEVA

Com fantasia 
de palhaço, ele 

visita abrigos 
e instituições 
carentes em 

Duque de 
Caxias
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MÚSICA E ALEGRIA
PARA CRIANÇAS NA BAIXADA

O 
nome dele é Fabrício Sena Ferro. Mas 
podem chamar de Palhaço Papito. Aos 42 
anos, o sargento da Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro gosta mesmo é de ser reconhecido 

pelo nariz vermelho e pelas roupas coloridas, marcas de sua verdadeira 
identidade para as crianças da Baixada Fluminense.
Papito ganhou corpo, forma e cores há cinco anos. Inspirado em blocos de 

Carnaval, ele montou o Locomotiva da Baixada, um coletivo de músicos e artistas 
circenses, que passou a visitar abrigos e escolas que cuidam de crianças carentes na 

Baixada. Já conhecidos na região, antes da pandemia eles realizavam até cinco visitas 
por mês, incluindo casas de apoio a pessoas com deficiência. Todos devidamente para-

mentados como suas fantasias de palhaços, heróis e vilões.
“Percebi que as pessoas se aproximavam de mim através da música e isso me cativou. En-

xerguei ali a oportunidade de levar alegria para as crianças e passei a me fantasiar de palhaço. 
Também foi uma maneira de expandir a cultura para além das ruas de Duque de Caxias, uma 
região que ainda carece de incentivo artístico”, relembra o sargento. “Em alguns abrigos até 
os adultos viram eternas crianças. Mas, na verdade, todos são meus super-heróis”, completa.

Dentro do Colégio da PM em Duque de Caxias, onde trabalha, os blocos de Carnaval e as 
fantasias também ganharam destaque no ano passado, quando ele e os alunos criaram 
um desfile lúdico sobre as disciplinas escolares, como História e Geografia.

A superintendente de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulne-
rabilidade da Secretaria de Estado de Saúde, Karen Athié, explica a relevância 

de ações como essas.
“Atividades lúdicas são muito importantes para o desenvolvimento da in-
fância e adolescência, principalmente quando falamos de saúde mental”, 

ressalta a especialista.
Para o Palhaço Papito, o sorriso de uma criança em cada mági-
ca é a verdadeira locomotiva que o inspira todos os dias. “O 

palhaço está sempre feliz, é isso que eu procuro todos 
os dias, levar alegria para essas crianças, estou 

com saudade disso”, finaliza.

O Palhço Papito surgiu 

quando o PM montou a 

Locomotiva da Baixada, com 

músicos e artistas circenses
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Baixada

Projeto de lei foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores de Duque de Caxias
REGINALDO PIMENTA

A Câmara de Vereadores 
de Duque de Caxias aprovou, 
por unanimidade, a inclusão 
de deficientes no grupo prio-
ritário da vacinação contra 
a Covid-19. O projeto de lei 
nº 010/2021 é de autoria dos 
vereadores Vitinho Grandão 
(SD), Celso do Alba (MDB) e 
Claudio Thomaz (MDB), refe-
rente a tornar obrigatório no 
município a inclusão da popu-
lação portadora de deficiên-
cias, e essa mesma categoria 
profissional, no grupo priori-
tário para a vacinação.

“Precisamos cuidar do povo 
e fazer as leis do nosso muni-
cípio andar”, disse Vitinho ao 
discutir a matéria. Ele come-
morou muito quando a apro-
vação unânime foi anunciada 

pelo presidente. 
Ainda durante a sessão, 

os vereadores reconheceram 
como atividade essencial a 
prática de atividades e exer-
cícios físicos, nas academias e 
espaços públicos em todas as 
dependências da cidade.

“Essa é uma lei importan-
te, não só para a questão da 
saúde, mas também para a 
profissional. Há um grupo 
muito grande de cardiopatas, 
diabéticos e obesos no muni-
cípio e, mesmo na pandemia, 
temos que incentivar a prática 

de exercícios físicos para que 
esses cidadãos melhorem a 
qualidade de vida deles. Além 
disso, essa será uma porta de 
emprego para os profissionais 
da Educação Física, uma vez 
que eles auxiliarão as pessoas 
na prática de exercícios físicos 
ao ar livre, e também, nas aca-
demias, que ficarão abertas 
permanentemente. Ressalto 
que todas essas ações deverão 
obedecer aos protocolos de 
combate a Covid-19”, explicou 
o autor do projeto aprovado.

Conforme a Ordem do Dia, 
três projetos de lei e um pro-
jeto de resolução foram co-
locados em questão e unani-
memente aprovados pelos 24 
parlamentares, conectados na 
sessão ordinária on-line.

Estabelecimento, localizado em Duque 
de Caxias, também foi autuado

Fiscalização descarta 
mais de 700 kg de 
carne imprópria

DIVULGAÇÃO

Fiscais descartaram o produto e ainda autuaram o estabelecimento

Mais de 700 kg de carne 
(carcaças e cortes) impró-
prios para o consumo fo-
ram apreendidos, num es-
tabelecimento de Duque de 
Caxias, por fiscais da Defesa 
Agropecuária, da Secreta-
ria de Estado de Agricultu-
ra, Pecuária, Pesca e Abaste-
cimento. Todos os produtos 
foram inutilizados e o esta-
belecimento, autuado.

No local, foram encon-
trados alimentos sem eti-
queta lacre e data de va-
lidade, além de produtos 
em condições inadequa-
das ao consumo. De acor-
do com André Sampaio, 
coordenador estadual de 
Controle de Qualidade de 
Produtos Agropecuários 
da Secretaria de Agri-
cultura, esse trabalho da 
fiscalização é uma rotina 
com o objetivo de avaliar 
as condições higiênico-
-sanitárias dos estabele-

cimentos e dos produtos de 
origem animal em produção.

“Os fiscais do Serviço de 
Inspeção Estadual fazem vis-
torias periódicas em indús-
trias de processamento de 
produtos de origem animal 
e avaliam vários requisitos a 
fim de garantir a qualidade 
dos alimentos que são produ-
zidos. Se verificada alguma 
irregularidade, os produtos 
são descartados e os respon-
sáveis autuados. A autuação 
gera multa e, ainda, a possibi-
lidade de interdição do esta-
belecimento”, afirmou.

É importante que o consu-
midor esteja atento e só con-
suma produtos de origem ani-
mal que tenham o símbolo de 
registro de um dos Serviços de 
Inspeção Oficiais: SIM, SIE, 
SIF ou SISBI. Esse registro é 
a garantia de que esses esta-
belecimentos são fiscalizados 
e que cumprem as normas sa-
nitárias vigentes.

PRF de Itaguaí dá algumas dicas para 
consumidor não comprar carro clonado
Abordagens de veículos com identificação adulturada são comuns no posto da Polícia Rodoviária Federal na Rio-Santos

FOTOS PRF ITAGUAÍ / DIVULGAÇÃO

D
ois casos em um inter-
valo de poucos dias, e 
alguns casos no mês. 
A Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) em Itaguaí já 
notou que a situação tem se 
repetido: venda de veículos 
com adulteração na identi-
ficação têm sido um grande 
problema para consumidores 
desavisados. A fim de evitar 
essa terrível dor de cabeça, 
a PRF orienta o melhor pro-
cedimento para que a pessoa 
que compre um veículo não 
tenha a desagradável surpre-
sa de descobriu que contri-
buiu para uma ilegalidade.

No último dia 8, agentes 
da PRF pararam no posto da 
Rio-Santos, no quilômetro 
399, um Ford Focus branco. 
A placa no veículo era uma, 
no sistema de consulta de in-
formações, era outra. O mo-
torista disse aos policiais que 
comprou o veículo dando em 
troca seu Sentra e mais R$ 17 
mil. Ele foi enganado: com-
prou um carro possivelmen-
te roubado sem saber.

A mesma coisa aconte-
ceu com o Hyndai Creta, 
cor preta, apreendido no 
último dia 12. O motorista 
mostrou documentos, mas 
os sinais indicadores apon-
taram que aquele carro não 
era condizente com a placa 
que ostentava. Resultado: 
havia um registro de roubo 
na 26ª DP, feito em feverei-

ro deste ano. O motorista 
contou aos policiais que 
pagou R$ 80 mil no carro.

COMPRAR COM SEGURANÇA
O chefe da Delegacia da PRF 
no Rio de Janeiro, Rodrigo 
Dias Moreira, disse que esse 
tipo de ocorrência aumentou 
bastante nos últimos tempos, 
e que o consumidor precisa 
ter cuidado ao adquirir um 
veículo: “É importante que 
a pessoa, ao pensar em ad-
quirir um carro, o faça com 
segurança. É preciso descon-

fiar de valores que não condi-
zem com o mercado, e avaliar 
bem de que maneira a tran-
sação é feita.”

Moreira explicou que to-
das as ocorrências na PRF 
de Itaguaí com problema de 
adulteração tiveram como 
ponto coincidente o fato de 
que os compradores dos veí-
culos usaram sites de com-
pra e venda para realizar 
as transações. Não se pode 
afirmar, contudo, que todas 
as operações desses sites são 
inseguras, mas que os casos 

constatados na PRF tiveram 
isso em comum.

O chefe da PRF disse tam-
bém que não houve registro 
de carros clonados em com-
pra realizada em agências 
autorizadas das montado-
ras de automóveis. “Além de 
prestar atenção no ambiente 
da transação, o comprador 
também pode, caso queira 
desembolsar uma quantia, 
contratar uma empresa es-
pecializada em identificação 
veicular para poder realizar 
a compra com segurança”, 
sugeriu ele.

INQUÉRITO E ADVOGADO
Quem comprou um carro 
com identificação adultera-
da, além de ver o dinheiro 
que investiu se esvair, vai ter 
que provar que não agiu de 
má fé, porque a lei prevê cri-
me de receptação, que pode 
ser culposa ou dolosa. Abre-
-se um inquérito, e, median-
te as provas e a defesa do 
comprador, a investigação 
pode apontar ou não partici-
pação no crime. Uma dor de 
cabeça e tanto, porque vai ter 
que contratar um advogado 
(gastar mais dinheiro) e, ob-
viamente, ficar sem o carro 
(apreendido pela polícia).

Portanto, na hora de ad-
quirir um veículo, é bom ser 
conservador e fazer como an-
tigamente: ver o veículo ao 
vivo, consultar sua procedên-
cia, desconfiar caso o valor 
seja abaixo do usual e, como 
sempre, usar o bom senso.

Reforma da UPA Jardim Íris na reta final
Uma tenda de 
triagem para 
Covid-19 foi 
instalada na área 
externa da unidade

Em mais um anúncio de 
serviço para a população de 
São João de Meriti, a Prefei-
tura municipal divulgou, 
na última terça-feira, a reta 

final das obras na UPA Jar-
dim Íris. A unidade que foi 
reformada após curto-cir-
cuito em um exaustor de 
um banheiro, recebeu a tro-
ca completa do pavimento, 
da estrutura e da parte hi-
dráulica e elétrica, e contará 
com urgência e emergência, 
salas vermelha e amarela, 
atendimento clínico e ou-
tras especialidades.

Na Tenda de Triagem, 
pacientes com sintomas de 

gripe e suspeita de coronaví-
rus passam por uma análise 
para que possam ser diag-
nosticados e tratados, com 
o objetivo de impedir que o 
vírus continue se propagan-
do na cidade.

O prefeito de Meriti, Dr. 
João Ferreira Neto disse em 
vídeo publicado na página 
oficial da prefeitura no face-
book, que a tenda está sen-
do um sucesso absoluto: “Na 
próxima semana, estaremos 

reabrindo a UPA por com-
pleto. Queremos entregar 
logo mais essa conquista 
para nossa população, para 
que possamos contribuir 
com a redução dos núme-
ros da covid-19 em nossa ci-
dade”, completou.

A UPA Jardim Íris fica 
localizada na Av. Comen-
dador Teles, s/nº - Jardim 
Íris e o atendimento na 
tenda é de segunda a sex-
ta, das 8h às 19h.

JUPY JUNIOR
jupy.junior@odia.com.br

Posto da PRF em Itaguaí, 
no km 399 da Rio-Santos: 
policiais têm apreendido 
vários veículos com 
adulteração na identificação

Hyndai adulterado e comprado por R$ 80 mil: prejuízo pode ser grande

Lei em 
Caxias coloca 
portadores de 
deficiência no 
grupo prioritário

Portadores de deficiências em grupo 
prioritário da vacina contra a Covid 
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Niterói & região

Pontos de vacinação de 
São Gonçalo arrecadam 
alimentos para doação
Objetivo é ajudar 
famílias afetadas 
pela crise causada 
pela pandemia  
do coronavírus

DIVULGAÇÃO

Os alimentos, que 
começam a ser recolhidos 
hoje nos postos, vão para 
famílias cadastradas em 
programas da Secretaria de 
Assistência Social

A Secretaria de Assistência 
Social de São Gonçalo lan-
ça a campanha Juntos Con-
tra Fome, que irá arrecadar 
alimentos não perecíveis e 
de higiene pessoal nos pon-
tos de vacinação contra o 
coronavírus na cidade. A 
iniciativa, que visa atender 
pessoas afetadas pela crise 
causada pela pandemia, é 
uma sugestão do vereador 
Juan Oliveira aceita pela 
prefeitura. 

“Nosso objetivo é sempre 
ajudar as pessoas que es-
tão enfrentando dificulda-

des durante a pandemia da 
covid-19. A doação é volun-
tária, por aquelas pessoas 
que se sensibilizarem com 
a causa”, declarou o prefeito 
Capitão Nelson.

As arrecadações, que co-
meçam hoje, serão reuni-
das por agentes da Assis-
tência Social e distribuídas 
para pessoas cadastradas 
nos grupos de convivência 
da secretaria, no programa 
Proteção e Atendimento Es-
pecializado à Família e Indi-
víduos (Paefi) e no Centro de 
Referência Especializado da 
Assistência Social (Creas), 
além de famílias cadastra-
das no Bolsa Família que 
vivem em situação de extre-
ma vulnerabilidade social. 
Quem não for cadastrado 
deve procurar os respon-
sáveis pelos equipamentos 
para obter mais informa-
ções. “Tenho certeza de que 

os gonçalenses irão abraçar 
a causa e a campanha será 
um sucesso”, afirmou Juan 
Oliveira.

Durante a campanha, as 
pessoas que forem receber a 
dose da vacina podem doar 
os seguintes itens: alimen-
tos não perecíveis como ar-
roz, açúcar, feijão, fubá, óleo, 
macarrão, aveia, enlatados 
(salsicha, sardinha, milho, 
ervilha e seleta de legumes), 
biscoito salgado, biscoito 
doce, pó de café, leite em pó, 
sal e molho de tomate. Além 
de produtos de higiene pes-
soal como pasta de dente, de-
sodorante, sabonete, frascos 
de álcool em gel, escova de 
dente e papel higiênico.

Os pontos de vacinação, 
que funcionam de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h, 
e, sábado, das 8h às 12h, 
e que vão receber as doações 
a partir de hoje são: Polo 

Mulheres conquistam espaço na 
Guarda Municipal de São Gonçalo
Servidoras destacam como diferenciais femininos na profissão a personalidade, a firmeza e a serenidade

As mulheres ganham destaque na Guarda Municipal: atuação firme na vigilância do patrimônio público e no ordenamento da cidade

E
m uma equipe ma-
joritariamente mas-
culina, as mulheres 
vêm ganhando des-

taque na Guarda Munici-
pal, ocupando atualmente 
50 entre as 312 vagas. A pre-
sença feminina na corpora-
ção tem apenas 28 anos. No 
último concurso, realizado 
em 2011, foram admitidas 
15 mulheres no quadro de 
servidores. Com persona-
lidade, firmeza e serenida-
de, elas atuam na vigilância 
do patrimônio público e no 
ordenamento da cidade. 

Andrea Rosa é uma das 
pioneiras gonçalenses, in-
tegrando a primeira turma 
feminina do município. O 
exemplo profissional veio 
de casa: filha de policial mi-
litar, passou na prova da PM, 
mas não seguiu no processo 
seletivo, por conta do exa-
me psicotécnico. “Meu pai 
sempre foi muito meu ami-
go, meu parceiro. Meu sonho 
era fazer a mesma coisa que 
ele. Houve o concurso para a 
Guarda Municipal, um tra-
balho que se assemelhava ao 
de um policial, e pensei: essa 
é a oportunidade que espera-
va”, recorda-se.

A servidora pública já pas-
sou por várias funções. No 
Grupamento Especializado 
de Ronda Escolar (Gere) de 
São Gonçalo, do qual tam-
bém é pioneira, ela encon-
trou seu lugar na corpora-
ção. Criado em 1998, o Gere 
atualmente tem sua força 
composta majoritariamen-
te de mulheres. “A mulher 
tem um traquejo diferen-
te, observa todo o contexto 
de uma situação. Na ronda 
escolar tem um olhar dife-
renciado para as crianças e 

os adolescentes, com mais 
empatia à dor do outro. No 
trânsito temos um olhar de 
entendimento, prevenção, 
informação, enfim, um olhar 
mais humanizado e empáti-
co”, ressalta.

Há três anos, o Gere está 
baseado de forma estraté-
gica no Colégio Municipal 
Presidente Castelo Branco, 
no Boaçu. Desde então, trou-
xe uma nova realidade para 
a área, que anteriormente 
era foco de brigas de facções 
criminosas, uso de entorpe-
centes, tráfico de drogas e 
assaltos no entorno. O gru-
pamento também desen-
volveu projetos educacio-
nais dedicados às crianças 
e aos adolescentes das esco-
las municipais, criando um 
vínculo de confiança com os 
estudantes.

Oriunda da última turma 

de mulheres a ingressar na 
Guarda Municipal, em 2011, 
Natália Santos era analista 
de recursos humanos em 
um banco, especialista em 
processos seletivos, antes 
de prestar concurso para 
ingressar na Guarda Mu-
nicipal. Ela também tem 
formação como técnica de 
enfermagem.

“Foi uma grande mudan-
ça. Eu usava roupa de execu-
tiva com salto alto e estava 
acostumada com procedi-
mentos burocráticos, pro-
cessos seletivos e dinâmicas 
de grupo. Por curiosidade, 
vi um anúncio em um jor-
nal sobre o concurso para a 
prefeitura, que contemplava 
diversas áreas. Fiquei na dú-
vida entre fazer para técnica 
de enfermagem ou guarda, 
pela qual optei na última 
hora”, relembra. Era o pri-

meiro passo para ingressar 
na corporação. Após o exa-
me teórico, os aprovados são 
submetidos a um teste físico, 
de caráter eliminatório.

Muitas vezes, durante a 
rotina nas ruas de São Gon-
çalo, situações inesperadas 
acontecem com os guardas 
municipais. Natália conta 
que já auxiliou uma mulher 
que sofreu um aborto espon-
tâneo. “Eu estava em patru-
lhamento na ronda escolar 
quando o motorista de um 
ônibus me chamou e disse 
que tinha uma passageira 
em trabalho de parto. Che-
guei para socorrer a meni-
na e nessa hora a formação 
em técnico de enfermagem 
foi essencial. Levei-a para 
a maternidade do Alcânta-
ra, onde chegou sentindo 
muitas dores. Infelizmente 
a criança não sobreviveu”, 

conta. Natália destaca a sin-
gularidade com a qual as 
mulheres conduzem as si-
tuações: “Temos uma forma 
doce e educada de tratar as 
pessoas. Através do respeito, 
a mulher se faz valer”. 

A Guarda atualmente con-
ta com quatro segmentos 
de atuação na cidade: Gru-
pamento de Trânsito (GT), 
Grupamento de Ronda Os-
tensiva Municipal (Romu), 
Grupamento de Proteção 
Ambiental (GPAM), Gru-
pamento Especializado de 
Ronda Escolar (Gere). Todos 
eles contam com guardas 
municipais femininas.

Conhecida por todos na 
Prefeitura de São Gonaçlo, 
Maria José Tavares, a Zezé, 
tornou-se um símbolo da 
GM. Ela mantém a ordem 
nas dependências da sede 
do Poder Executivo, auxilia 

Sanitário Dr. Washington 
Luiz, no bairro Zé Garoto; 
Ginásio do Clube Mauá, no 
Centro; Umpa Nova Cida-
de; Clínica Gonçalense do 
Mutondo; Polo Sanitário Dr. 
Hélio Cruz, em Alcântara; 
Clínica da Família Dr. Zer-
bini, no Arsenal; Polo Sani-

tário Rio do Ouro; PAM Coe-
lho; e Centro de Tradições 
Nordestinas, em Neves. A 
partir desta segunda-feira, o 
CRAS de Vista Alegre e a 
Umpa de Pacheco passam a 
fazer parte dos locais de va-
cinação e, consequentemen-
te, irão receber as doações.

funcionários e contribuin-
tes com informações e, nes-
te momento de pandemia, 
também fiscaliza o uso de 
máscara individual de pro-
teção por todos que circulam 
nas dependências do prédio. 
Postura firme, mas sem per-
der a simpatia. Zezé entrou 
na primeira turma femini-
na da Guarda Municipal em 
1993 e viu na quantidade de 
vagas oferecidas na época 
uma boa oportunidade pro-
fissional. Em seus 28 anos 
de corporação, ela conta que 
já teve grandes desafios na 
carreira.

“Cheguei a ser ameaça-
da por um homem armado 
enquanto eu atuava como 
guarda de trânsito. A minha 
postura foi a do diálogo, da 
mediação de conflito. Deve-

mos responder da forma que o 
cidadão precisa ouvir, segun-
do o nosso conhecimento de 
causa”, afirma. Zezé destaca 
o contato direto e constante 
com o público e comenta que 
o que mais gosta na profissão 
é ajudar as pessoas. “Não que 
os homens não tenham, mas 
o diferencial da mulher é o 
carisma, a educação, a pos-
tura. Dar o seu máximo e ser 
sempre correta. Temos todo 
um cuidado especial”, garante.

O número de mulheres na 
corporação, em breve, pode-
rá aumentar. Segundo o pre-
feito Capitão Nelson, haverá 
novo concurso para a Guar-
da Municipal de São Gonça-
lo, com preenchimento ime-
diato de 40 vagas e 120 em 
cadastro de reserva. O pro-
cesso seletivo que seria em 
maio foi adiado por conta da 
pandemia do coronavírus.

ISMA LASMAR
irma.lasmar@odia.com.br

A prefeitura fará 
um novo concurso 
para a Guarda com 
o preenchimento 
imediato de 40 vagas
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Niterói & região

Itaboraí ganha moeda social, batizada de Pedra Bonita
Medida, que deu 
certo na vizinha 
Maricá, era 
promessa de 
campanha  
do atual prefeito

Moeda social em Itaboraí: objetivo é fortalecer a economia local

em outras cidades, como Ma-
ricá. Esse programa faz com 
que a economia local gire, se 
você investe mil reais, esse di-
nheiro fica na cidade, porque 
você não pode pegar o cartão 
e gastar em outro município. 
Vai ter que gastar no seu bair-
ro, na sua comunidade e fazer 
esse dinheiro girar na sua re-
gião”, afirmou Delaroli.

O Programa Moeda Social 
será executado por intermé-
dio de três subprogramas: 
Renda Básica da Cidadania; 
Comercialização Solidária; e 
Educação Solidária. O repasse 
e a aplicação de recursos ne-
cessários para a implementa-
ção do projeto serão destina-
dos pelo Fundo Banco Comu-
nitário Popular de Itaboraí.

A prefeitura anunciou a cria-
ção do Programa Moeda So-
cial Pedra Bonita de Itaboraí, 
uma promessa bancada pelo 
prefeito Marcelo Delaroli que 
visa fortalecer a economia lo-
cal, ajudar os menos favoreci-
dos. Em época de pandemia, o 
objetivo se amplia ainda mais, 
fortalecendo a economia lo-
cal e minimizando os impac-

tos negativos causados pela 
covid-19.

A promessa de campanha 
que já está sendo executada 
leva para  Itaboraí uma inicia-
tiva que deu certo em Maricá, 
cidade vizinha.

O prefeito Marcelo Dela-
roli encaminhou na quarta-
-feira a mensagem executiva 
para a Câmara Municipal e 
a proposta foi aprovada por 
unanimidade, em sessão 
extraordinária.

Na Câmara, a mensagem 
foi transformada em projeto 
de lei, que foi votado em dis-
cussão única, devido ao cará-
ter de urgência. O texto cria 
ainda o Banco Comunitário 
Popular de Itaboraí, respon-
sável pela operacionalização e 

implementação da moeda so-
cial, além do Conselho Muni-
cipal de Economia Solidária, 
que é um órgão consultivo e 
deliberativo diretamente vin-
culado à Secretaria Municipal 
de Governo. 

O prefeito Marcelo Delaroli 
destacou que a moeda social 
é uma grande conquista para 
o município de Itaboraí e que 
o programa era um dos prin-
cipais compromissos do seu 
plano de governo. Segundo o 
chefe do Executivo, a expecta-
tiva é que o projeto entre em 
vigor ainda neste ano.

“Estamos trabalhando in-
cansavelmente para colocar a 
moeda social para funcionar o 
quanto antes na nossa cidade. 
É um marco que já deu certo 

Prefeitura de Niterói anuncia 
flexibilização de atividades
Com tendência de queda dos casos de Covid-19, cidade vai reabrir alguns setores a partir de hoje

Com a melhora nos indicadores da pandemia da covid-19, alguns setores, como o comércio de rua, voltam a funcionar a partir de hoje

A 
Prefeitura de Niterói 
vai autorizar a rea-
bertura, de forma es-
calonada, das ativi-

dades econômicas na cidade 
esta semana, com a melhora 
apresentada pelos indicadores 
da pandemia do coronavírus 
após o Período Emergencial de 
Prevenção à Covid-19. A partir 
de hoje, alguns serviços, como 
comércio de rua, shoppings, 
academias e salões de beleza 
poderão reabrir, cumprindo os 
protocolos de distanciamento 
social e higiene determinados 
pelo município. A retomada 
das aulas presenciais em parte 
do Ensino Fundamental tam-
bém começa na segunda-fei-
ra. Depois de alcançar 12,8 em 
meados de março, o indicador 
síntese do Painel de Monitora-
mento da Covid-19 vem apre-
sentando melhora e, nos últi-
mos dias, caiu para 10,5. 

A retomada dos setores será 
feita de forma escalonada. A 
partir de hoje, os seguintes es-
tabelecimentos estarão auto-
rizados a funcionar: comércio 
de rua, shoppings, cafeterias, 
centros comerciais, atividades 
individuais e coletivas ao ar li-
vre e academias. Serviços do 
setor de beleza, como salões, 
e bancas de jornais poderão 
funcionar a partir de terça-
-feira. Clubes esportivos estão 
autorizados a abrir na quarta 
e teatros, cinemas e museus, 
na quinta. Os horários de fun-
cionamento permitidos para 
cada atividade serão divulga-
dos em breve.

As aulas presenciais da 
Educação Infantil continuam 
permitidas. O retorno do En-
sino Fundamental I será feito 
aos poucos. Para o 1º, 2º ano e 
3º ano, as aulas na forma pre-
sencial estão autorizadas tam-
bém a partir de hoje. Para o 4º 
e 5º, as aulas retornam somen-
te no dia 26. O Ensino Funda-
mental II está autorizado a re-
tomar as aulas presenciais em 
3 de maio.

Bares, quiosques, restau-
rantes com serviço de buffet 
e casas de festas só poderão 
abrir quando a cidade retor-
nar ao estágio Amarelo Nível 2 
do Plano de Transição Gradual 
para o Novo Normal. Casas 
noturnas só terão autorização 
para reabrir quando Niterói 
atingir o estágio Amarelo Ní-
vel 1. Em pronunciamento nas 

redes sociais, o prefeito de Ni-
terói, Axel Grael, enfatizou que 
o monitoramento da covid-19 
na cidade é feito diariamente.

“No começo de março, ve-
rificamos que o indicador sín-
tese mostrou uma tendência 
de crescimento e, então, to-
mamos a decisão de implan-
tar uma série de restrições na 
cidade. Registramos grande 
demanda de internações e 
nos vimos obrigados a tomar 
essas medidas. Observamos 
que este salto de risco na cida-
de chegou a um indicador sín-
tese de 12,88. Em função des-
se esforço que fizemos, juntos, 
conseguimos reverter a curva 
e, hoje, estamos com o indica-
dor síntese em 10,5. Isso mos-
tra que todo o esforço valeu a 
pena”, afirmou. 

“Evitamos o que está 
acontecendo em outras cida-
des. Não temos pessoas mor-
rendo na fila para interna-
ção como em outras regiões. 
Agradecemos a cada um e 

reconhecemos o esforço que 
cada comerciante, cada fa-
mília teve neste período”, 
ressaltou. 

BOAS NOTÍCIAS
De acordo com o secretário 
municipal de Saúde, Rodrigo 
Oliveira, os indicadores de mo-
nitoramento da doença na ci-
dade apontam que a curva de 
subida das últimas semanas 
foi revertida. 

“Seguindo a ciência, acom-
panhando o grave cenário no 
Brasil, nos organizamos e nos 
antecipamos, tomando medi-
das de restrição no momento 
certo, lá em março. Como re-
sultado, já começamos a ob-
servar queda em dois indica-
dores fundamentais nesse mo-
mento: redução nas unidades 
de urgência que atendem co-
vid-19 e do número de pessoas 
que precisam de internação 
nas redes pública e privada. 
Nós temos hoje uma tendên-
cia de queda no número de 

pessoas que buscam e preci-
sam de internação”, informou. 

“Conseguimos reverter o 
que era uma curva de subida 
e estamos em cenário de que-
da. O próximo passo é ini-
ciarmos um processo de re-
dução da taxa de ocupação. 
É uma notícia que nos enche 
de esperança e mostra que as 
medidas necessárias foram 
tomadas. Essas boas notícias 
reforçam a necessidade de 
continuarmos seguindo o 
cumprimento de protocolos 
com muita atenção. Precisa-
mos seguir perseverando na 
defesa da vida e na luta con-
tra o coronavírus”, defendeu. 

Axel Grael citou, ainda, que 
o cenário nacional da covid-19 
ainda é grave e preocupante, 
com números crescentes e 
mais de 360 mil óbitos no País, 
e também a fila de espera para 
internação em cidades da Re-
gião Metropolitana do Rio. Ele 
pontuou os investimentos da 
Prefeitura de Niterói em saúde 

nos últimos anos, o que per-
mitiu a cidade estar em uma 
situação um pouco mais favo-
rável, com os hospitais com 
seus suprimentos e logística 
adequada para receber os pa-
cientes até o momento.

“Mesmo antes do enfrenta-
mento da pandemia, a prefei-
tura já vinha com ações para 
atrair investimentos em Saúde 
para Niterói. Recebemos aqui 
algumas das principais redes 
hospitalares. Quando chegou 
a pandemia, já tinha um con-
junto de investimento na área 
pública e privada que nos co-
locou em situação um pouco 
mais favorável. Na área públi-
ca, por exemplo, estruturamos 
o Hospital Municipal Oceâni-
co, exclusivo para covid-19, e 
que já salvou mais de mil vidas 
em um ano de operação. Fo-
mos a primeira cidade a criar 
o gabinete de crise, a primeira 
a registrar um dos primeiros 
óbitos do país por coronavírus, 
mas nós reagimos rápido”, afir-

mou Axel.
Secretário municipal de Or-

dem Pública, Paulo Henrique 
de Moraes reiterou que o co-
mércio terá que seguir as re-
gras e protocolos de higiene e 
distanciamento social deter-
minados pela prefeitura. 

“Disciplina é fundamental. 
Por isso a fiscalização é uma 
das principais formas de ten-
tarmos garantir e minimizar o 
impacto desse vírus que como 
todos sabem está nas pessoas 
indo de um lado para o ou-
tro. Enquanto muitos lutam 
pela vida, algumas pessoas 
estão preocupadas em curtir 
bares e praias. Não podemos 
pensar nisso neste momento 
e, sim, em salvar vidas. Boa 
parte da população de Nite-
rói tem compreendido e está 
entendendo nosso trabalho. 
A Fiscalização de Posturas e a 
Guarda Municipal estão nas 
ruas. Temos que ter responsa-
bilidade social e a maioria dos 
cidadãos de Niterói entende 
e, felizmente, colabora. Nos-
sa cidade é considerada um 
exemplo para vários outros 
municípios”, observou.

PROGRAMAS DE AUXÍLIO
Axel destacou os programas 
de auxílio do município, como 
o Renda Básica Temporária, 
beneficiando cerca de 50 mil 
famílias, e o Empresa Cida-
dã, que no momento, atende 
2.800 empresas, protegendo 
cerca de 12 mil empregos.

“O conjunto de investimen-
tos que Niterói fez ao longo de 
todo esse período vai chegar 
em julho a quase R$ 1 bilhão 
no enfrentamento à Covid-19. 
É o caminho para salvar vidas. 
A situação da Região Metro-
politana é preocupante. Nite-
rói tem feito todo esse esforço 
e trabalhado com o diálogo 
com a sociedade, o cidadão, 
as empresas. No entanto, ou-
tras cidades da Região Me-
tropolitana não têm feito o 
mesmo. Não fiscalizam e não 
controlam, e a consequência é 
que Niterói acaba recebendo 
demanda que não é do muni-
cípio. Hoje, cerca de 30% dos 
leitos ocupados são de pacien-
tes de fora. Dois terços são de 
São Gonçalo, e isso pressio-
na a nossa estrutura. Temos 
buscado integração com os 
demais municípios, trocado 
experiências e alertado sobre 
essa questão, pedindo que to-
dos se esforcem”, detalhou o 
prefeito, Axel Grael.

 NA boa notícia animou os nite-
roienses. O município retomou, 
na sexta-feira, a aplicação da 
primeira dose da vacina contra 
a Covid-19 em idosos e trabalha-
dores da área de Saúde. O anún-
cio foi feito pelas redes sociais da 
prefeitura em uma publicação 
que afirma que a o município 

Após paralisação, município retoma hoje a vacinação contra o coronavírus

ALÍVIO PARA A POPULAÇÃO

recebeu mais de 8.500 doses da 
Oxford/AstraZeneca. A retomada 
da aplicação da primeira dose do 
imunizante será com os idosos a 
partir de 64 anos e trabalhadores 
da Saúde a partir de 35 anos.

Ainda de acordo com a publi-
cação da prefeitura, a imunização 
vai continuar sendo realizada nas 

policlínicas do Barreto, Engenho-
ca, Fonseca, São Lourenço, Vital 
Brazil, Itaipu e Piratininga, no Clube 
Central, em Icaraí, e no drive thru no 
Campus Gragoatá da UFF. A entra-
da nos locais de vacinação será do 
período das 8h às 16h, com imuni-
zação até as 17h.

A população pode consultar 

qual grupo está sendo convo-
cado para a imunização nas 
redes sociais, no site oficial da 
prefeitura e pelo número 153. 
Até a última terça-feira, o mu-
nicípio contabilizou 154.725 
pessoas vacinadas. Deste nú-
mero, 113.565 receberam a pri-
meira dose e 41.210, a segunda.

LUCIANA GUIMARÃES
luciana.duarte@odia.com.br
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Zona Oeste

PROJETO SOCIAL REFORÇA

SERVIÇOS GRATUITOS
Os trabalhos não pararam na pandemia. Com foco na população de baixa renda, Brasil Sem 
Alergia já realizou mais de 500 mil atendimentos para tratamento de alergias no Estado do Rio

C
om um posto de aten-
dimento em Realengo, 
na Zona Oeste, três na 
Baixada e um Iguaba 

Grande, o projeto Brasil Sem 
Alergia não parou durante a 
pandemia. Os organizadores 
intensificaram as atividades 
dentro e fora dos postos de 
atendimento, inclusive com 
um ônibus itinerante em ações 
voluntárias ao redor do esta-
do. No período, mais de 2 mil 
pessoas foram atendidas nas 
20 ações itinerantes do proje-
to, com testes alérgicos, con-
sultas médicas, prescrição de 
medicamentos essenciais e 
orientações sobre a Covid-19.

Além disso, o Brasil Sem 
Alergia doou a seus pacientes 
mais de 3 mil kits com remé-
dios para asma, um dos prin-
cipais fatores de risco em casos 
de coronavírus. Antes da pan-
demia, a asma já era a quarta 
maior causa de hospitalização 
no país. No projeto, pacientes 
asmáticos ganharam atenção 
redobrada, inclusive com op-
ção de consultas on-line.

Até o início da pandemia, o 
projeto também contava com 
um coral, o Canto que Cura, 
formado por 40 pacientes 
com problemas respiratórios. 
O grupo foi criado com o obje-
tivo de melhorar a condição de 
saúde destas pessoas, já que há 
estudos demonstrando a eficá-
cia da prática do canto no con-
trole de sintomas pulmonares. 
Além das aulas gratuitas, cada 
integrante era acompanhado 
pelo departamento médico 
e recebia medicamentos. A 
equipe espera retomar os en-
saios tão logo acabe a pande-
mia, voltando a proporcionar 
momentos de cultura e lazer 
para seus pacientes.

Respeitando todas as 
orientações sanitárias, a 
equipe percorreu municí-

FOTOS PROJETO BRASIL SEM ALERGIA / DIVULGAÇÃO

pios da Baixada Fluminen-
se, como Mesquita, Nova 
Iguaçu e Queimados, além 
de Iguaba Grande e Maricá.

Criado em 2007 por um ca-
sal de médicos em Duque de 
Caxias, o projeto surgiu com 
o intuito de levar tratamento 
gratuito de processos alérgicos 
para moradores carentes da 
Baixada, em uma região cer-
cada de indústrias e com pre-
valência de alergias respira-
tórias e dermatológicas. Com 
o passar dos anos, a iniciativa 
ganhou relevância e expandiu 
suas atividades, com novos 
postos de atendimento. 

A iniciativa já beneficiou 
mais de 500 mil pessoas, 
transformando a vida de mui-
ta gente com a oferta gratuita 
de consultas médicas, testes 
alérgicos e orientação multi-
disciplinar, além da realização 
gratuita da espirometria, que 
custa em torno de R$ 200 em 
clínicas particulares. O exame 
é fundamental para o diagnós-
tico preciso de doenças respi-
ratórias, agravantes em casos 
de Covid-19. A equipe oferece 
ainda a imunoterapia — vaci-
nas para fortalecer o sistema 
imune — a custo de fabricação 
e conta com um centro gratui-
to de nebulização e um ambu-

Transformamos a 
vida de muita gente, 
levando saúde e 
qualidade de vida 
para milhares e 
milhares de pessoas”

MARCELLO BOSSOIS, 
Coordenador Técnico do 
Projeto Brasil Sem Alergia

Paciente passa por 
teste de espirometria, 

conhecido como  
teste do sopro

latório antitabagismo. 
“Ao longo desses quase 15 

anos à frente do Brasil Sem 
Alergia, transformamos a 
vida de muita gente, levan-
do saúde e qualidade de vida 
para milhares e milhares de 
pessoas que não teriam aces-
so a serviços médicos na rede 
particular. Tenho muito orgu-
lho do trabalho que desenvol-
vemos até aqui e espero que 
possamos fazer ainda mais 
pela população do Rio”, co-
menta Marcello Bossois, mé-
dico alergista e coordenador 
técnico do projeto.

As atividades não pararam, 
pois são consideradas serviço 
essencial. Muito pelo contrá-
rio. O projeto aumentou seu 
efetivo e está à disposição de 
todos os moradores do Estado, 
seja com atendimentos pre-
senciais, seja com telemedici-
na, implementada em tempos 
de distanciamento social. 

Para agendamento de con-
sultas em alergias e doenças 
imunológicas, tirar dúvidas 
e saber mais sobre os servi-
ços oferecidos, os interes-
sados poderão enviar uma 
mensagem pelo WhatsApp 
para (21) 99374-2042, ligar 
para (21) 4063-8720 ou ainda 
acessar www.brasilsemaler-
gia.com.br. Os atendimentos 
são realizados de segunda a 
sábado, de 9h às 18h, seguin-
do todas as normas de prote-
ção contra a Covid-19.

Os endereços são: Realengo 
(Av. Santa Cruz 1896); Duque 
de Caxias (Rua Conde de Por-
to Alegre 155, 25 de Agosto); 
Nova Iguaçu (Rua Iracema 
Soares Pereira Junqueira s/nº, 
Cruz Vermelha Nova Iguaçu); 
Xerém (Praça da Mantiqueira 
18, Centro Médico Estrela de 
Davi); e Iguaba Grande (Rua 
Paulino Pinto Pinheiro 133, 
Centro, Cruz Vermelha).

Após agendamento, pacientes passam por consulta médica, testes alérgicos e recebem orientações

Projeto Brasil Sem Alergia leva serviço itinerante, com consultas, para municípios onde não há unidades
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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 na terça-feira, está localizado na Praça Barão da Taquara

E 
a Praça Seca vai ga-
nhar mais segurança a 
partir de agora. Na ter-
ça-feira, a Prefeitura 

do Rio, através da Subprefei-
tura 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

FOTOS SUBPREFEITURA DE JACAREPAGUÁ / DIVULGAÇÃO
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