Zona Oeste

PARA MANDAR BEM
Alunos que concluíram o Ensino Médio no
ano passado podem se inscrever em projeto
preparatório para o Enem. P. 2
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DESMOBILIZAÇÃO
Prefeitura do Rio transfere todos os pacientes do Hospital de Campanha do Riocentro. Segundo
Secretária de Saúde, novos leitos para tratamento da Covid-19 serão abertos. P. 3

LIXÃO CLANDESTINO EM JACAREPAGUÁ É FECHADO E DOIS SÃO DETIDOS. P. 2
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Secretaria de Educação oferece reforço
on-line para quem vai fazer o Enem
Interessados em se cadastrar no projeto ‘RegresSeeduc’ devem entrar no site www.matriculafacil.rj.gov.br até domingo

O

Exame Nacional
do Ensino Médio
(Enem) é uma prova importante para
estudantes que sonham fazer uma universidade. Até
domingo, os alunos que
terminaram o Ensino Médio no ano passado e tiverem
interesse em participar do
próximo exame poderão se
inscrever no reforço escolar
on-line da rede estadual de
ensino: o ‘RegresSeeduc’.
Com a matrícula especial,
os estudantes poderão ter
acesso, via Google Sala de
Aula e pelo aplicativo de navegação gratuita ‘Applique-se’, oferecido pela Secretaria
de Estado de Educação, aos
conteúdos de até sete disciplinas: Português, Matemática, Biologia, Química, Física, Geografia e História. Serão ofertados turnos de aulas
com foco no Enem em dias
úteis e também aos sábados.
As aulas começam no dia
12 de abril. Dentro da plataforma do Google Sala de
Aula, os alunos terão monitorias em tempo real com
os professores de cada matéria, material didático em
formato pdf, além de exercícios e simulados de provas
do Enem.
“Após um ano de pandemia e suspensão das aulas
presenciais, muitos dos es-
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tudantes que terminaram
a 3ª série do Ensino Médio
em 2020 não se sentiram aptos para realizar a prova do
Enem em janeiro. Queremos
dar a esses jovens a oportunidade de reforçar as disciplinas que sintam mais necessidade, dando condições
para que façam o vestibular
e sigam para o Ensino Superior”, explica o secretário de
Estado de Educação, Comte
Bittencourt.
Os alunos que estão atualmente cursando a 3ª série do
Ensino Médio também poderão se matricular no reforço
escolar entre os dias 1º e 6 de
abril. No caso desses estudantes, não será permitida a
inscrição no turno que esteja
cursando sua matriz curricular regular.

Muitos estudantes
que terminaram o
Ensino Médio em
2020 não se sentiram
aptos para realizar a
prova do Enem”
COMTE BITTENCOURT,
Secretário

Alunos que terminaram o Ensino Médio no ano passado podem participar do programa oferecido pela Secretaria de Estado de Educação
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Procon-RJ: começa mutirão de
conciliação com instituições e alunos
Alunos ou responsáveis que desejarem participar podem se cadastrar até sexta-feira
DIVULGAÇÃO

O Procon Estadual do Rio de
Janeiro realizará, até sexta-feira, um mutirão virtual
de conciliação entre alunos
e instituições de ensino privadas. Em função da pandemia, a demanda na autarquia em relação a este segmento teve um aumento de
79% em 2020, se comparado
ao ano anterior. Todas as instituições que tiverem alunos
querendo conciliar foram
convidadas a participar.
Quase a metade dos consumidores inscritos no mutirão, 48,9%, não se encontra
mais matriculada nas escolas ou universidades. Mais
de 90% dos inscritos até o
momento querem negociar
dívida, apesar de ser possível aderir ao mutirão para
outros propósitos, como por
exemplo resolver pendên-

Todas as instituições com pedidos de conciliação podem participar

cias de documentos. Cerca
de 70% das pessoas tentaram
negociar anteriormente com
as instituições e não tiveram
êxito sozinhas.

Grandes universidades
e escolas já confirmaram a
participação no evento virtual. O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, refor-

ça que houve um aumento
no percentual da evasão escolar, inadimplência e desistência em relação a 2019. Por
isso, o mutirão é uma oportunidade tanto para alunos
e responsáveis quanto para
os representantes das instituições de ensino normalizarem essa relação.
O objetivo será solucionar
os problemas apresentados
pelos consumidores em uma
semana especialmente voltada para conciliações que
ocorrerão sob a supervisão
da equipe de atendimento
do Procon-RJ. No entanto,
é importante reforçar que,
mesmo que a instituição de
ensino não tenha confirmado a sua participação no mutirão, o Procon-RJ se tiver reclamação pendente tentará
realizar a conciliação.

Evento vai celebrar o Dia Mundial da Água
Os encontros serão gratuitos, on-line, com oferta de certificados e terminam amanhã
Em comemoração ao Dia
Mundial da Água, celebrado
ontem, a Secretaria de Estado
do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), em parceria com
o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) e a ONU-Habitat,
convida a todos para participar do Circuito das Águas,
um ciclo de palestras que estão ocorrendo desde ontem

e irão até amanhã. As inscrições podem ser feitas através
do link http://www.bit.ly/
CircuitodasAguas2021.
O evento contará com a
presença do secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha; e
o presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea),
Philipe Campello, para debater temáticas como: Cidades

e Água, Rios Limpos para Mares Limpos, Educação e Água
e Segurança Hídrica.
A programação começará
com a pauta de Segurança
Hídrica, onde o secretário
Thiago Pampolha, o presidente do Inea, Philipe Campello, a oficial nacional do
ONU-Habitat no Brasil,
Rayne Ferreti, e a oficial sênior de Programas do PNU-

MA, Regina Cavini, farão
a abertura para a palestra
com o ministro do Superior
Tribunal de Justiça (STJ)
Herman Benjamin.
Logo após acontecerá a
mesa “Saneamento básico,
o caminho para melhorar a
qualidade dos rios” moderado por Rafael Daudt, da Procuradoria Geral do Estado do
Rio de Janeiro (PGE-RJ).

Secretaria de Meio
Ambiente fecha
lixão clandestino
Dois suspeitos foram levados à DP. Terreno
estava cheio de entulho de obras
Um lixão clandestino com
20 toneladas de entulho
de obras de construção civil foi fechado, ontem, em
frente à Vila Olímpica de
Mato Alto, na Praça Seca,
em Jacarepaguá, na Zona
Oeste do Rio. A Polícia Civil investigou o caso e conduziu dois suspeitos pela
prática do crime ambiental à 28° DP (Campinho).
Segundo a Secretaria
do Meio Ambiente, o despejo irregular estava causando enchentes, perda de
infraestrutura de drenagem por entupimento de
galerias e assoreamento
de canais na região, além
da poluição e aumento
desnecessário dos custos
da administração pública
para fazer a retirada.
Entre as 20 toneladas
de resíduos, a secretaria

identificou diferentes tipos
de materiais gerados em reformas, reparos e demolições
de obras, bem como entulho
de escavação de terrenos.
A secretaria estima que 2,7
mil toneladas de resíduos de
construção civil são gerados
diariamente na cidade do
Rio. Deste total, 1,5 mil não
recebem a destinação ambiental adequada.
De acordo com a pasta,
muitos carroceiros e empresas não credenciadas
destinam irregularmente,
descartando, muitas vezes,
vazadouros clandestinos ou
vias públicas.
O fechamento do lixão
foi uma ação conjunta da
Secretaria Municipal de
Meio Ambiente com a Subprefeitura de Jacarepaguá,
Polícia Militar, Polícia Civil,Comlurb e Cet-Rio.
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Prefeitura do
Rio desmobiliza
Hospital de
Campanha do
Riocentro
Secretaria de Saúde diz que 343 novos leitos,
públicos e privados, para a Covid-19 serão abertos

O

Hospital de Campanha do Riocentro,
na zona oeste do Rio
de Janeiro, está em
processo de desmobilização
pela nova gestão municipal,
e todos os pacientes já foram
transferidos para outras unidades de saúde.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), serão abertos 343 novos leitos para o tratamento da
Covid-19, sendo 193 na rede
pública e 150 na rede privada, que serão contratados a
partir de chamamento já publicado no Diário Oficial.
“Até o momento, já foram
abertos 80 leitos no Hospital
Municipal Ronaldo Gazollla
e 20 no Hospital Municipal
Souza Aguiar”, informou a
secretaria à Agência Brasil.
Os equipamentos instalados
e os profissionais que atendiam no Riocentro serão remanejados para outras unidades municipais e federais.
De acordo com a Secretaria de Saúde, especialistas
são contrários ao atendimento de alta complexidade
em hospitais temporários e
há leitos na cidade inativos
por falta de pessoal.
“Por todo o ano de 2020,
a maioria dos especialistas
em saúde recomendou não
abrir hospitais de campanha

Hospital de campanha do Riocentro foi aberto no dia 1º de maio do ano passado, quando recebeu
seus primeiros pacientes vitimados pelo novo coronavírus. O local chegou a ter 400 leitos

temporários para alta complexidade. A cidade do Rio
de Janeiro tem atualmente
2.200 leitos desativados por
falta de profissionais em unidades já existentes das redes
municipal e federal”.
A secretaria disse que irá
“atender as recomendações
técnicas” e investir em leitos
nos hospitais de referência,
o que, segundo estima, vai
reduzir os custos.
“A estimativa é que sejam
economizados R$ 250 mil
por dia com a abertura dos
mesmos leitos no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla. A diária no Hospital
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de Campanha do Riocentro custa em torno de R$
12.500, bem acima da média até mesmo de hospitais
particulares”, conclui.
HISTÓRICO

O Hospital de Campanha
do Riocentro foi aberto pela
prefeitura do Rio de Janeiro
no dia 1º de maio de 2020,
momento em que a cidade
via o crescimento acelerado
de casos da covid-19, com 20
leitos de UTI e 80 de enfermaria. Durante a operação, o
local chegou a ter 400 leitos
de enfermaria e 100 de UTI.
Ainda em julho, foram

desmobilizados 200 leitos
do Hospital de Campanha
do Riocentro.
A secretaria informou
que os equipamentos e mobiliário do hospital de campanha foram levados para
outras unidades da rede, tendo sido usados para a abertura de mais leitos nessas
unidades. Também os profissionais que trabalhavam
no local foram transferidos
para outros hospitais de referência em Covid-19.
Não foi informado quantos pacientes foram atendidos na unidade de saúde desde a inauguração.
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A estimativa é que
sejam economizados
R$ 250 mil por dia
com a abertura dos
mesmos leitos no
Hospital Municipal
Ronaldo Gazolla”
SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

