UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Gabinete do Reitor
Ofício nº 089/2022/GR/UNIRIO
Rio de Janeiro, 7 de junho de 2022.
À Secretaria de Ordem Pública (SEOP)
Aos cuidados do Secretário Municipal de Ordem Pública, Senhor Brenno Carnevale Nessimian
Rua Afonso Cavalcanti, 455, 7º andar, Cidade Nova. CEP 20.211-110, Rio de Janeiro, RJ
Assunto: População vulnerável em situação de rua | Segurança pública | Entorno do campus do
Instituto Biomédico | Rua Frei Caneca, nº 94 | Remoção de quiosque.

Senhor Secretário:
1. Vimos, por meio deste, apresentar a dificuldade enfrentada pela comunidade acadêmica que
desempenha suas funções no Instituto Biomédico desta Universidade, e demais usuários de
suas dependências e arredores, com a presença de população em situação de rua, agravada pela
instalação de uma Central de Reciclagem instalada próximo ao referido campus, conforme
pode-se verificar em manifestação do Sr. Diretor do IB no Ofício n° 013/2022/GD/IB/CCBS,
de 22 de maio de 2022 (notadamente, o item 5). Este segue anexo ao presente Ofício,
apresentando com maiores detalhes as complicações advindas da situação ora exposta.
2. Em face da presente situação e dos riscos inerentes a sua persistência para membros da
comunidade acadêmica e demais cidadãos, apresentamos as referidas informações para
conhecimento e análise, solicitando que sejam envidados esforços para a possível remoção da
central de reciclagem da Rua Frei Caneca, 113.
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Assinado de forma digital por RICARDO SILVA
CARDOSO:02423900724
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=33683111000107,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB, ou=ARSERPRO, ou=RFB e-CPF A3,
cn=RICARDO SILVA CARDOSO:02423900724

Ricardo Silva Cardoso
Reitor

Av. Pasteur, 296, Urca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.290-240
(21) 2542-7350 – reitor@unirio.br
www.unirio.br

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Biológicas e da Saúde
Instituto Biomédico
Gabinete da Direção
OFÍCIO N.º 013/2022/GD/IB/CCBS
Rio de janeiro, 22 de maio de 2022.
Ao Magnífico Reitor
Professor Ricardo Silva Cardoso
Reitor da UNIRIO
Rio de Janeiro – RJ.
Assunto: Situação de insegurança no muro externo diante do Campus do Instituto Biomédico
Cumprimento o Magnífico Reitor e venho externar, mais uma vez, minha preocupação, diante
da situação dos moradores de rua que se instalaram no muro externo do Instituto Biomédico. É
visível a deterioração, cada dia maior, do entorno do Instituto Biomédico, o que potencializa o
risco à segurança dos servidores docentes e técnico administrativos, assim como, dos
terceirizados e discentes que frequentam as dependências do Instituto. Há um aumento
significativo de uso de substâncias entorpecentes por parte dos indivíduos que ali se encontram,
inclusive ao avistarem carros da polícia circulando no entorno, jogam para os canteiros internos
do instituto embalagens contendo estas substâncias. Assim:
1.Venho, respeitosamente, solicitar que seja oficiada a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social visando a remoção dessa população
vulnerável e claramente necessitada diante do Campus do Instituto Biomédico, na Rua Frei
Caneca 94.
2.Solicito que seja restabelecida a rede de câmeras de segurança dos prédios do Campus do
Instituto Biomédico͕ƋƵĞĂƵǆŝůŝĂŵƵŝƚŽ͕ƐŽďƌĞƚƵĚŽŽƐŐƵĂƌĚĂƐƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂŝƐ͘
3. Solicito ƋƵĞ ƐĞũĂ ĨĞŝƚĂ comunicação ĂŽ comando do 5º Batalhão de Polícia Militar da
área para aumentar o policiamento das proximidades, em virtude de alguns conflitos entre essa
população.
4. Solicito ampliar o efetivo dos guardas patrimoniais que estão lotados no campus Frei
Caneca, principalmente no turno noturno. Temos 2 cursos noturnos, Biologia e Nutrição que
acontecem até as 22 horas, o que nos deixa muito mais preocupados.
5. Solicito, ainda, oficiar a prefeitura quanto a retirada de uma central de reciclagem
(Reciclagem Kiffer) que foi aberta na rua frei caneca 113. Em consequência o número de
população vulnerável aumentou em progressão geométrica e proporcionou a piora da situação.
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Respeitosamente,

Pedro Celso Braga Alexandre
Diretor do Instituto Biomédico

