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Alerj faz
balanço
anual

Fizemos, em
2020, nada
menos que
348 sessões
extraordinárias,
o que
representa
866% mais
que 2019.”

H

GOVERNADOR FORA DE COMBATE
O afastamento do governador Wilson Witzel não deixará de ser falado. “Diante das denúncias de irregularidades
nos contratos firmados pela Secretaria de Estado de Saúde
durante a pandemia, foram abertas duas investigações de
suma importância. A primeira foi a Comissão Especial de
Fiscalização dos Gastos no Combate ao Coronavírus. A segunda foi a Comissão Especial Processante que resultou no
afastamento do governador Wilson Witzel”.

André Ceciliano
Presidente da
Alerj

Deputado André Ceciliano apresenta sua prestação de contas na Alerj.

Twittadas do Nuno

@nuno_vccls

O programa de vacinação do governo está mais para uma carta
de intenções do que propriamente para um plano. É vago e fala
mais do mesmo. Como não responder à ansiedade de uma população que já perdeu mais de 180 mil pessoas para a Covid-19? É
lamentável.
O plano deveria prever tratamento especial para o Rio. A população vulnerável que vive nas comunidades está mais exposta ao
risco de contaminação do que a de localidades menores e mais
afastadas. Hoje, quase 500 pessoas que deveriam estar internadas não têm vagas nos hospitais.

Retorno está previsto para fevereiro e poderá ser híbrido ou somente remoto

A

reprodução da internet

A ideia de
priorizar o centro,
zona portuária e
zona suburbana
do Rio foi bem
recebida por urbanistas. Desde os
anos 70, a prioridade era a Barra.
É fundamental
implementar uma
política para a
metrópole.

acesso ilimitado

Para a oferta do ensino
remoto, além do material
didático impresso, produzido pelos professores
da rede, a Seeduc planeja
adquirir um link patrocinado para que os alunos
tenham acesso ilimitado
aos conteúdos oferecidos
pela internet.

rede estadual

Renovação recorde de matrículas
NNMais de 500 mil alunos renovaram matrícula na rede
estadual para 2021. O número, apresentado durante audiência pública da Comissão
de Educação da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio
(Alerj), na terça-feira, foi o
maior já registrado nos últimos
cinco anos, segundo o secretário de Estado de Educação,
Comte Bittencourt. “Das 570
mil matrículas esperadas, já
realizamos 503 mil. Com isso,

88% dos alunos renovaram o
vínculo com as escolas. A maior
parte das matrículas foi feita
pela Internet”, explicou.
Comte disse que a Secretaria
de Estado de Educação (Seeduc)
vai desenvolver uma busca ativa
para contactar,via assistentes sociais, 41.016 alunos que deixaram
de fazer a renovação.“A cidade do
Rio é a que mais tem alunos para
visitar.São 14.673 estudantes que
não renovaram a matrícula”, comentou o secretário.

Atrofia Muscular
Espinhal
NNMedicamentos para tratamento de AME serão isentos
de ICMS, conforme projeto
de autoria do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro. A
medida é fundamental para
salvar a vida de bebês que
nascem com essa doença.
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Faltam áreas de lazer População pede um
em Nova Iguaçu
basta nos assaltos
NNO bairro Caonze, em Nova
Iguaçu, tem milhares de
pais e mães que sofrem
com a falta de uma área de
lazer para seus filhos. São
aproximadamente 4 mil
jovens e crianças que agora,
com as férias escolares, ficam
sem o que fazer. Queremos
mais opções de lazer e cultura.

NNOs ônibus que passam
pela Avenida Martin Luther
King, em Irajá, são sempre
assaltados pelas mesmas
pessoas. Arrastões também
acontecem de forma
frequente. As pessoas têm
medo de passar no local.
Falta policiamento. Isso é um
absurdo.

>>Marcelo Silva

>>Anônimo

Nova Iguaçu

Irajá

As mais lidas

Antes do retorno, os professores terão acesso a cursos on-line de capacitação, com carga de 110 horas

Claudio Castro

cONEXÃO LEITOR

Online

do Conselho Nacional de
Educação (CNE).
Já a partir de maio será
iniciado um trabalho com
os conteúdos referentes
à série ou ao ano de escolaridade em que o aluno
está matriculado.

NNDurante evento “A Retomada do Varejo”, promovido
pela ASSERJ, o governador
em exercício, Cláudio Castro, agradou empresários e
políticos presentes. “Não teremos lockdown no Rio de
Janeiro”, falou, sendo aplaudido. “E não teremos lockdown, porque tenho certeza
que não precisaremos. Tenho certeza que nosso povo
sabe respeitar as regras”.

Revitalização do Rio
de Janeiro

Estudantes terão duas
opções para volta às aulas
Secretaria de Estado de Educação
(Seeduc) do Rio de
Janeiroro apresentou duas possibilidades de
modelos de ensino para a
volta das atividades escolares em 2021: híbrido (remoto e presencial, com turmas
em sala de aula em dias alternados) ou somente remoto, a serem adotados de
acordo com as recomendações do Comitê Científico
e das autoridades de Saúde. O retorno está previsto
para fevereiro.
Antes desse retorno, os
professores terão acesso
a cursos on-line de capacitação para o uso de ferramentas educacionais
adequadas a essa nova
realidade, por meio de
uma trilha formativa de
ensino híbrido, com carga
horária de 110 horas.
No p r i m e i r o b i m e s tre letivo, a proposta da
Seeduc será desenvolver
competências e habilidades do currículo essencial, dando continuidade aos estudos de 2020.
De acordo com a pasta, a
ideia é trabalhar os anos
de 2020 e 2021 como um
continuum (contínuo)
escolar, de maneira que
os conteúdos de 2020 sejam ensinados em 2021,
conforme recomendação

Agradando
políticos e
empresários

Estefan Radovicz

Divulgação

Como foi 2020

oje é o último dia do ano legislativo e o presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
(Alerj), deputado André Ceciliano, falará em plenário
sobre as ações executadas. Ele mostrará os dados de um
ano atípico, com a pandemia do novo coronavírus.
“Fizemos, ao longo de 2020, 348 sessões extraordinárias,
o que representa 866% mais sessões do que as realizadas
em 2019. Dos mais de 1.600 projetos de lei apresentados, a
maioria foi relacionada ao enfrentamento à Covid-19. Desse
total, 435 se tornaram leis de proteção à vida e do direito do
cidadão. As comissões da Casa emitiram 5.482 pareceres
a projetos de lei, um aumento de 15% comparado a 2019.
Foram incontáveis reuniões com cidadãos comuns, com a
sociedade civil organizada, sindicatos, autoridades, empresários, chefes de poderes, sempre na busca de soluções para
a crise gravíssima que se encontra o Rio, estado recordista
em perdas de emprego com carteira assinada no Brasil”.

Sabrina Pirrho

Paulo Goulart Filho fala
sobre estado de saúde
de Nicette Bruno:
‘É grave’
Zé Gotinha recusa
aperto de mão
de Bolsonaro em
cerimônia do plano
de imunização
Sandra Annemberg se
emociona ao saber que
a filha passou para a
faculdade dos EUA
PM do Rio é detido
com mala com mais
R$ 500 mil em
dinheiro na Dutra

