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Rio de Janeiro,11 agosto de 2021

Ao Excelentíssimo Senhor
EDUARDO PAES
Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
Rua Afonso Cavalcanti, 455, 13º andar
Cidade Nova, Rio de Janeiro - RJ
e-mail: gabinetedoprefeito@rio.rj.gov.br
Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumprimentando-o cordialmente, dirigimo-nos à Vossa Excelência com a finalidade
de agendarmos uma reunião o mais breve possível, com o intuito de contribuirmos na
garantia das condições sanitárias mínimas para o funcionamento seguro das unidades
escolares no município do Rio de Janeiro.

Parabenizamo-lo pelo compromisso com a vacinação dos profissionais de educação,
mas compreendemos que o ciclo de imunização só se completará depois da segunda dose,
que ocorrerá para a maioria dos profissionais, de acordo com o calendário de vacinação, a
partir de meados de setembro. Sabemos que a vacina não é a única maneira de garantirmos
uma maior segurança para o retorno às aulas presenciais, e diante de uma flexibilização
maior da cidade, do também surgimento da variante Delta, das condições precárias dos
transportes públicos e dos relatos sobre o estado das escolas municipais e particulares,
vimos a necessidade de buscarmos juntos medidas que impeçam que o retorno das aulas
presenciais para todos os alunos nesse segundo semestre não se torne um propagador
eficaz do vírus.

O setor da educação foi veementemente impactado pela pandemia da Covid 19.
Neste instante em que falta pouco para que ao menos os profissionais de educação estejam
imunizados, precisamos garantir que nenhuma vida a mais seja perdida e que alunos
tenham direito ao retorno a um processo pedagógico com segurança e tranquilidade.

Contamos com a compreensão de que tal reunião se faz urgente.

Propomos como pontos de pauta:
- Segurança alimentar dos alunos ao retorno das aulas presenciais

- O direito às aulas remotas e merenda escolar para os alunos que permanecerem
em isolamento social.
- Condições sanitárias e protocolos mínimos para o funcionamento das unidades
escolares.
- Protocolos para Unidades Escolares em área de vulnerabilidade social.

Atenciosamente,

Vereador Chico Alencar
Vereadora Monica Benicio
Vereador Dr. Marcos Paulo
Vereadora Taís Ferreira
Vereadora Tainá de Paula
Vereador Tarcísio Motta
Vereador Paulo Pinheiro

Vereador Reimont
Vereador Lindbergh Faria
Vereador Willian Siri

