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 O prefeito, Doutor 
Alessandro, a vice-prefeita 
Mariangela Brick Santos, e os 
secretários de governo estiveram 
na noite ontem, dia 03 de 
setembro, no bairro Barão de 
Angra (Independência) para a 
primeira reunião do programa 
“Prefeitura no seu Bairro”. O 
projeto tem o objetivo de 
apresentar aos moradores as ações 
da prefeitura programadas para os 
bairros da cidade e conhecer 
outras necessidades prioritárias da 
população local.
 Na primeira edição do 
projeto, os moradores do bairro 
Barão de Angra tiveram a 
oportunidade de dialogar de forma 
aberta e democrática com o 
prefeito Doutor Alessandro e seus 
secretários.  As demandas foram 
apresentadas pela população e a 

prefeitura iniciou imediatamente as 
ações para sanar todas as 
questões.
 Durante a reunião foi 
destacado pelos moradores que os 
novos ônibus não estavam 
atendendo adequadamente o 
bairro Barão de Angra. Segundo os 
moradores, nenhuma das linhas 
entrava no bairro, obrigando os 
usuários a pegarem o ônibus nos 
pontos da rodovia Lúcio Meira (BR 
393).
No dia seguinte ao encontro com 
os moradores, o prefeito Doutor 
Alessandro informou que os ônibus 
já estavam circulando dentro de 
Barão de Angra, atendendo e 
resolvendo o problema 
identificado na reunião.
 O projeto “Prefeitura no seu 
Bairro” também conta com 
diversas ações conjuntas das 

secretarias municipais de governo. 
Em Barão de Angra, a equipe da 
Secretaria de Saúde realizou 
presente ofertando as vacinas da 
atual campanha de vacinação da 
febre amarela, além de aferição de 
pressão e o exame de glicemia 
capilar. A vigilância ambiental 
esteve presente orientando a 
população sobre o vetor das 
arboviroses e sobre serpentes e 
vacina contra raiva animal
 A Secretaria de Obras 
intensificou a capina e a varrição 
no bairro e fez a troca de lâmpadas 
de iluminação pública em alguns 
pontos, uma das prioridades 
identificada pelos moradores. A 
Secretaria de Assistência Social e 
Direitos Humanos atendeu a 
população do bairro, tirando 
dúvidas e esclarecendo a respeito 
dos serviços da assistência no 

município.
 De acordo com o prefeito 
Doutor Alessandro, o programa 
será realizado de 15 em 15 dias em 
diferentes bairros da cidade, para 
conhecer e atender as diversas 
demandas dos moradores.
 “Esta é uma ação para 
aproximar a prefeitura das 
comunidades de Paraíba do Sul. 
Queremos conhecer os anseios da 
população de cada bairro, escutar 
as críticas, trazer soluções, 
ouvindo e trocando ideias e 
experiências. Escolhemos o bairro 
Barão de Angra para iniciar porque 
é um bairro distante e o poder 
público sempre esteve ausente 
aqui. Nossa gestão quer estar 
presente e vamos retornar ao 
bairro para verificar se os pedidos 
dos moradores estão sendo 
atendidos” – disse o prefeito.

Doutor Alessandro inicia projeto 
“Prefeitura no Seu Bairro” em Barão 
de Angra (Independência)
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 A Secretaria Municipal de 

Defesa Civil, Segurança e Ordem 

Pública recebeu na semana passada 

25 radiocomunicadores novos do 

Governo do Estado que começarão a 

ser utilizados pela Guarda Civil 

Municipal (GCM) ainda neste mês 

setembro. Os novos rádios foram 

entregues pela Superintendência de 

Comunicações Críticas (SCCRIT) do 

Estado do Rio de Janeiro por meio 

de uma parceria estabelecida com a 

prefeitura de Paraíba do Sul.

 Os rádios são 100% digitais, 

equipados com fone de ouvido, 

permitem o envio de mensagens de 

texto (SMS) e possuem 

rastreamento GPS o que possibilita 

localizar instantaneamente o 

posicionamento das viaturas e do 

efetivo, otimizando e intensificando 

todo o trabalho de segurança na 

cidade.

 O prefeito Doutor 

Alessandro aproveitou a ocasião 

para realizar a entrega de 100 

uniformes novos para a Guarda 

Municipal. Os uniformes são 

completos, incluindo coturno, e 

foram apresentados pelo secretário 

de segurança do município, 

Anderson Santana.

 Para o prefeito Doutor 

Alessandro, os novos uniformes 

valorizam o trabalho da Guarda 

Municipal, e a chegada dos 

radiocomunicadores irá garantir uma 

comunicação de qualidade entre o 

efetivo.

 “Nossa gestão segue 

investindo em segurança pública e 

os novos rádios permitem uma 

comunicação rápida e de qualidade 

em qualquer ponto do município, 

agilizando as ações dos nossos 

guardas e oferecendo mais 

segurança à população” – disse o 

prefeito.

Paraíba do Sul integrada às forças 

de segurança pública no Estado

 Através dos 25 novos rádios 

a Secretaria Municipal de Defesa 

Civil, Segurança e Ordem Pública 

passa a fazer parte do Sistema 

Integrado de Radiocomunicação 

Crítica Estadual (SIRCE), sistema de 

radiocomunicação utilizado para a 

articulação e operação das Forças 

de Segurança Pública e Defesa 

Social no Estado do Rio de Janeiro. 

O projeto busca integrar o trabalho 

de segurança dos municípios 

fluminenses através de uma rede 

estadual de comunicação e gestão 

unificada.

 O SIRCE representa o fim da 

comunicação analógica entre os 

efetivos e permite que os novos 

rádios comunicadores digitais de 

cada cidade estejam em contato 

direto e de forma ininterrupta com a 

Secretaria de Estado de Segurança 

do Rio de Janeiro, o que agiliza a 

solicitação de qualquer tipo de 

apoio para o município ou mesmo o 

fornecimento de ajuda para a capital 

e outras áreas do Estado.

 O custo estimado para o 

Governo do Estado do Rio instalar 

todo o sistema em Paraíba do Sul 

chega a 300 mil reais, e não haverá 

gastos da Prefeitura Municipal. Os 

rádios comunicadores doados para o 

município foram utilizados durante 

os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Secretaria de Segurança recebe 25 

radiocomunicadores e 100 uniformes 

novos para a Guarda Municipal
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