Zona Oeste

SOLIDARIEDADE
A ONG Teto já doou milhares de cestas básicas
durante a pandemia. Ontem, moradores da
Cidade de Deus receberam a ajuda. P. 3
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Pedro Cabral teve a ideia de
levar um contêiner com artigos
de supermercado para dentro
de um condomínio

LOGO ALI

Em um condomínio no Recreio, os moradores não precisam sair de casa nem para
ir ao supermercado. Um contêiner oferece os produtos, que são entregues nos
apartamentos. A ideia é levar a estrutura para outros condomínios da região. P. 2

CEDAE PROMOVE AÇÕES DE SANITIZAÇÃO EM COMUNIDADES. P. 3
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MERCADO NO PLAY
Moradores de um
condomínio no Recreio
se surpreenderam com a
estrutura de 60 metros
quadrados, que nem parece
feita de contêineres
GUSTAVO MONTEIRO
gustavo.monteiro@odia.com.br

S

ete da manhã já
tem cheiro de pão
perfumando o
Residencial Life,
condomínio de 12 blocos no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste.
O aroma que faz os dias
dos moradores mais felizes vem do forno do
mercadinho Espaço Mix,
situado ao lado da área
de lazer, coladinho na
piscina, no salão de festas e na academia, todos
vazios por conta da quarentena. Até aí, nenhuma
novidade, não fosse por
um detalhe: o estabelecimento funciona dentro
de um grande contêiner,
montado exclusivamente
para esta operação.
A ideia partiu do empresário Pedro Cabral, de
32 anos, que já tinha um
negócio do mesmo ramo
em outro residencial, mas
no formato tradicional.
“Eu já queria abrir uma
outra loja em condomínio
e percebi que o contêiner
seria a maneira mais rápida e segura de fazer isso.
No caso de encerrarmos a
operação, basta desmontar e montar em outro lu-

gar”, explica Cabral.
Com 60 metros quadrados, o espaço é, na verdade,
composto por seis contêineres. Há cerca de 4 mil itens
à disposição dos moradores, que podem fazer os pedidos pelo WhatsApp todos
os dias da semana, de 7h às
22h - às sextas e sábados até
as 23h. Nas prateleiras, tem
de tudo o que se encontra
nos maiores supermercados
da região, além dos pães, citados no começo desta reportagem: cereais, biscoitos, massas, doces, frios,
hortifruti, bebidas, congelados, rações para pets, materiais de limpeza etc.
E não para por aí. O Espaço Mix trabalha também
diversas refeições, com cardápio bem variado. “Temos
várias mesinhas para as
pessoas fazerem seus lanches e refeições, mas esta
área foi desativada devido
à quarentena. Cerca de 80%
dos itens vão por delivery”,
explica. O número de pedidos diários fica na média
de 300, o que alcança um
universo de 1.000 pessoas,
ou seja, 30% do condomínio. As entregas são feitas
por seis funcionários e os
pedidos levam de 10 a 20
minutos para chegar nos
apartamentos.
DIVULGAÇÃO

No dia 22 de abril
começou a funcionar
o Espaço Mix,
mercadinho dentro
de contêineres
Com cara de empório, mercado surpreendeu os moradores

Agilidade no atendimento
e qualidade agradam
> A reação das pessoas
quando a loja abriu foi
muito positiva, garante Pedro Cabral. “Elas elogiam
esse estilo de empório, não
parece que tem contêineres”, afirma. “No restaurante, buscamos variar o cardápio já que os pedidos de
delivery, nesse momento,
são frequentes. Desenvolvemos novos pratos executivos, que todos os dias são
oferecidos aos moradores,
e vão da comida nordestina à feijoada”.
As tradicionais pizzas,
servidas a partir das 18h,
também são um sucesso.
Apenas no último sábado foram entregues 90
unidades. Já na parte do
mercadinho, os pães são
as grandes estrelas. Dia-

riamente são vendidos
algo em torno de 1.000
unidades do tipo francês.
“Nesse novo modelo
social em que tempo é
dinheiro e conveniência é tendência, buscamos garantir a agilidade no atendimento,
porém com uma estrutura e qualidade que
até então não existiam
dentro de condomínios. Hoje, o morador
consegue comprar pão,
almoçar, comprar itens
de primeira necessidade, tudo sem sair de
casa. Todo dia recebemos grandes quantidades de elogios”, comenta Pedro, que pretende
levar a ideia para outros
condomínios da região.

‘Não sei o que seria da gente sem o mercadinho’
> Moradora do Residencial Life há seis anos,
Fabiana Bracet, de 45, é
cliente assídua do mercadinho. Diariamente, ela
compra pães e frios para
o lanche da família e,
de vez em quando, pede

também uma refeição ou
uma pizza. “Costumamos
fazer compras de mês e, desde que o Espaço Mix abriu,
não precisamos mais voltar
ao supermercado, que fica
a 20 minutos de carro”, comenta a gerente adminis-

trativa, que mora com a filha Julia, de 25 anos, e com
o marido Geraldo, de 60.
“Não sei o que seria da
gente sem o mercadinho”, comenta a moradora, que faz
todos os pedidos pelo WhatsApp. “Chega muito rápido,

no máximo 10 minutos”.
Sobre os cuidados com
a limpeza dos produtos,
afirma: “Esterilizo tudo,
de máscara, mesmo dentro de casa. Temos que nos
cuidar, meu marido é do
grupo de risco”.
DIVULGAÇÃO

O empresário Pedro Cabral é o idealizador do projeto que coloca o mercado dentro de um contêiner e atende condomínio da Zona Oeste
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A ONG TETO doou kits com
cestas básicas, material de
limpeza e higiene pessoal em
comunidades da Zona Oeste

A solidariedade não pode parar
ONG Teto, que teve que paralisar as ações, distribui cestas básicas em comunidades do Rio de Janeiro
ARQUIVO PESSOAL

DANILLO PEDROSA
danillo.pedrosa@odia.com.br

D

edicada a lidar com
problemas de moradia, a ONG Teto se
dispôs também a ajudar milhares de famílias em
situação de vulnerabilidade
durante a pandemia da covid-19, lançando a campanha
Por Uma Quarentena Mais
Justa. Ontem, foram contempladas centenas de moradores
do canal do Anil e Guaranys,
na Cidade de Deus.
Somente no Rio de Janeiro, a campanha já entregou
mais de 800 cestas com alimentos, água, itens de higiene pessoal e limpeza em várias comunidades. Apenas
ontem, 323 kits foram doados em todo o estado.
Com a necessidade de
manter o isolamento social, a
ONG Teto precisou suspender
as ações em comunidades até
o fim da quarentena. Agora,
com a criação do projeto Por
Uma Quarentena Mais Justa,
as doações são organizadas
junto a líderes comunitários.

“Os projetos da Teto são
desenvolvidos por meio do
trabalho conjunto entre moradores desses territórios e
voluntários. Diante do momento atual, a gente precisou
paralisar toda nossa atuação
nas comunidades. Entendendo que a situação de vulnerabilidade nas comunidades só
aumenta frente a uma pandemia, alteramos momentaneamente nossa forma trabalho
para seguirmos dando suporte a distância”, disse Andres-

Uma verdadeira ‘mãezona’,
apesar de todas as dificuldades
N Moradora do Guaranys, na

A ONG Teto ajudou
mais de 2 mil
famílias brasileiras
durante a pandemia
da covid-19

Maria Luiza, a ‘Mãezona’, ajuda a distribuir doações da ONG Teto

sa Good, Gestora da Sede da
Teto Brasil no Rio de Janeiro.
A campanha de arrecadação de recursos acontece na
plataforma de crowfunding
(uma ‘vaquinha’ virtual)
Catarse, com o objetivo de
apoiar comunidades em que
a Teto já atua com a constru-

ção de moradias emergenciais e projetos de infraestrutura comunitária.
“A intenção é arrecadar
fundos para comprar alimentos, água e produtos de
limpeza e higiene pessoal,
apoiando as favelas com
o que elas precisam agora.

Já apoiamos mais de 2 mil
famílias em todo Brasil, e a
campanha continuará até o
final de maio. A nossa meta
é atingir 500 mil reais. Quem
quiser contribuir, pode doar
no site da campanha: https://bit.ly/quarentenamaisjusta”, explica Andressa.

quem tanto precisa de ajuda.
“Muita gente não tem o que
comer e precisa de ajuda. Com
essa epidemia, então, você vê
muita gente necessitada. Quando chegamos com uma cesta
para essas pessoas, a gente recebe um agradecimento que
lava a alma”, conta Maria Luiza.
Também com dificuldades
financeiras, Mãezona, que é manicure, cabeleireira e trabalha
duas vezes na semana como
diarista, também recebe as doações. Nem por isso ela deixa de
ajudar, tanto que já chegou a
dividir a própria cesta básica.
“Faço porque amo. A gente
tem que dividir e ainda divide
o pouco que tem”, disse Maria.

Faço porque amo. A gente tem
que dividir e ainda divide o pouco
que tem” MARIA LUIZA, cabeleireira
DIA A DIA

CORONAVÍRUS

Cedae age para proteger comunidades
O programa de sanitização visa combater a propagação do novo coronavírus nesses locais
DIVULGAÇÃO / CEDAE

DANILLO PEDROSA
danillo.pedrosa@odia.com.br

Vila Kennedy, Vila Aliança
e Carobinha receberão hoje
o programa de sanitização
da Cedae, uma iniciativa
que visa combater a propagação da covid-19 em comunidades do Rio de Janeiro. A
ação, que é complementar
ao saneamento, é realizada
por uma empresa especializada contratada pela Cedae.
Batan, Jardim Novo, Light,
Cosme e Damião, São Sebastião, Frederico Falhauber e
Vila João Lopes serão contempladas amanhã.
A desinfecção é conduzida por agentes especializados, com equipamentos de
proteção individual (EPIs),
que utilizam nebulizador
a frio para borrifar produ-

Cidade de Deus, Maria Luiza,
de 59 anos, transborda alegria
para falar das doações que ajuda a organizar onde mora. Se
procurá-la pelo seu nome, poucos saberão de quem se trata,
já que é conhecida como Mãezona, apelido que resume bem
o que ela representa.
Há dois anos ajudando a
distribuir doações na comunidade, ela tem sido fundamental para alguns moradores
lidarem com a pandemia. Somente durante a quarentena,
ela distribuiu cerca de 150 kits
recebidos da ONG Teto. E não
há nada que ela receba em troca, além do sorriso no rosto de

A Cedae tem participado da sanitização de comunidades do Rio

to com efeito desinfetante
(quaternário de amônia de
quinta geração e biguanida
polimérica - phmb) nas vias
e equipamentos públicos das
comunidades.
O produto age como uma
película que mata os micro

-organismos do local e forma
uma camada protetora que
mantém a superfície desinfetada por até 30 dias, dependendo da ação externa e
circulação de pessoas.
A técnica é a mesma utilizada pelo governo da Chi-

na, país onde a pandemia do
novo coronavírus começou
a se propagar, para sanitizar
os espaços públicos.
O serviço é realizado diariamente de segunda-feira
a sábado, e dezenas de comunidades do Rio de Janeiro já foram contempladas.
No último sábado, oito comunidades das Zona Oeste
receberam o programa: Terreirão, Beira Rio, Piraquê,
Morro do Banco, Covanca,
Caixa D’água, Pendura Saia
e Renascer.
Ao longo da semana, outras dez comunidades também receberão a ação da Cedae. São elas Morro da Caixa D’água, Vila São Miguel,
Parque Raio do Sol, Cidade
Alta, Pica-Pau, Brás de Pina,
Complexo do Chaparral e
Complexo do Caju.

DRIVE-IN ADIADO NA BARRA DA TIJUCA
O cinema drive-in da Cidade
das Artes, na Barra da Tijuca, já
não tem mais data para iniciar
as atividades. A atração seria
aberta no fim do mês, mas, em
virtude dos problemas causados pela pandemia do novo
coronavírus, a organização decidiu deixar para depois.
O projeto, entretanto, ainda está de pé, apesar de não
ter uma data para a estreia. A
capacidade do cinema será de
150 carros, com limite de duas

pessoas por veículo, e serão
exibidos principalmente filmes
brasileiros e alguns clássicos.
Já o Lovecine Drive-In, que
será montado no estacionamento da Jeunesse Arena, também na Barra da Tijuca, está
prestes a iniciar as atividades.
A pré-venda, inclusive, já está
esgotada, e o primeiro evento
deve ocorrer no próximo dia
28. A princípio, o cinema funcionará por um mês, mas com
possibilidade de ser estendido.

COMBATE À MILÍCIA EM SANTA CRUZ
A Delegacia de Homicídios da
Baixada Fluminense (DHBF)
realizou ontem uma operação
para combater uma milícia que
atua em Santa Cruz. Durante a
ação, foram recuperados dois
veículos roubados, tacos de madeira com vestígios de sangue,
cinto tático, balaclavas, coldres,
máscaras e outros equipamentos, mas ninguém foi preso.
O grupo é apontado como

responsável pelo assassinato do
policial civil Rodrigo Guadagno,
na última quarta-feira, durante
uma operação do Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à
Lavagem de Dinheiro (DGCOR).
A ação de ontem faz parte de
uma série de operações do Departamento Geral de Homicídios
e Proteção à Pessoa (DGHPP)
para reprimir grupos milicianos.

