
 
A Prefeitura do Rio divulgou os números das operações dos órgãos 

públicos no Réveillon 2018 / 2019 
  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
  

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou 641 atendimentos médicos nos quatro postos montados na orla de 

Copacabana para atender o público que comemorou a chegada de 2019. A maioria dos casos era de traumas e 

intoxicação por uso excessivo de álcool ou drogas. O esquema especial de assistência em saúde foi iniciado às 

17h30 e, até o fim do evento, encaminhou 70 pessoas, com casos mais graves, para hospitais da rede. No Réveillon 

anterior, a equipe da SMS realizou 657 atendimentos e 58 remoções. O primeiro bebe carioca de 2019 é uma menina 

e nasceu em Realengo. Helena chegou ao mundo exatamente aos 27 minutos do ano novo, na maternidade do 

Hospital Municipal Albert Schweitzer. Filha de Beatriz Messias de Oliveira, de 17 anos, a bebê nasceu de parto 

normal com 3,95 kg e 50 cm de comprimento. 

  

  

SEOP/GUARDA MUNICIPAL 
  

Ao todo, 1.774 guardas atuaram no trânsito e no patrulhamento da orla. Número de agentes foi 67% maior do que no 

ano anterior. A Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) deteve 13 pessoas em ocorrências durante a operação especial 

para o Réveillon 2019. A maioria dos casos aconteceu durante a tarde de segunda-feira, dia 31.  

  

Na areia, os guardas do GEP retiraram 71 estruturas, como barracas de camping, cercados e churrascos. Houve 

ainda registro de um auxílio ao público, onde os guardas encontraram e devolveram o telefone celular de uma turista 

que estava na orla, e também retiraram dois cães da areia. Foram registrados também dez casos de crianças 

perdidas que tiveram auxílio das equipes na localização dos responsáveis. As ações de distribuição de pulseiras de 

identificação contaram com apoio dos mascotes, os bonecos Justo e Linda. 

  

TRÂNSITO -  Do efetivo total, 616 guardas atuam exclusivamente na fiscalização e monitoramento dos pontos de 

bloqueio de trânsito seguindo planejamento da CET-Rio. Foram aplicadas 256 multas por estacionamento irregular. A 

Coordenadoria de Fiscalização e Reboque (CEFER), órgão ligado a Secretaria Municipal de Ordem Pública, rebocou  

635 veículos por estacionamento irregular, desde domingo, dia 30.  

  

LOGÍSTICA - O esquema conta com apoio de 122 viaturas, entre veículos e motocicletas, 376 rádios de transmissão, 

além dos smartphones utilizados para a comunicação entre as equipes que patrulharam a orla e as ruas internas do 

bairro e também no Centro de Comando e Controle Móvel, que ficou estacionado na Avenida Atlântica, esquina com 

a Rua República do Peru, ligado ao Núcleo de Videopatrulhamento e com acesso às câmeras da prefeitura. O Centro 

de Comando e Controle Móvel contou ainda com um guarda bilíngue do Grupamento de Apoio ao Turista (GAT), para 

suporte e auxílio a turistas estrangeiros. 

 

Ocorrências em outros pontos de festejo: guardas do Grupamento de Operações Especiais (GOE), que também 

integrou a Operação Réveillon, apreendeu dois adolescentes após flagrante de furto em Ipanema. O caso foi 

registrado na 14 DP (Ipanema). Em Botafogo, as equipes da Subdiretoria Técnica de Trânsito (Subtran) registraram 

aplicação de 53 multas. 
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CET-RIO 
  

O início da liberação do bairro de Copacabana foi a partir das 4h da manhã do dia 01 de janeiro e, às 5h, todo o 

bairro estava com as vias abertas ao tráfego, com exceção da Av. Atlântica que ficou bloqueada para atuação das 

equipes de limpeza da Comlurb. 

  

O esquema de embarque nos terminais de ônibus montados pela CET-Rio e SMTR funcionaram normalmente sem 

registro de incidentes.  

 


