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Prefeitura convida população a fazer parte 
do Rio Capital Mundial da Arquitetura 

A Prefeitura está convidan-
do todos a fazerem parte do 
calendário oficial de 2020, 
quando a cidade será a primei-
ra Capital Mundial da Arquite-
tura e sede do 27° Congresso 
Mundial de Arquitetos. O Diário 
Oficial do Município publicou 
na última segunda-feira, 11 de 
novembro, um chamamento 
público abrindo espaço para 
que a população apresente 
propostas de eventos culturais 
ligados à arquitetura, ao ur-
banismo ou à discussão sobre 
as cidades do futuro. 

Nos próximos dias, a Se- 
cretaria Municipal de Cultura 
inicia a capacitação de produ-
tores culturais independentes 
nas zonas Norte e Oeste, nas 
Lonas Culturais e nas Arenas 
Cariocas. Serão feitas apre-
sentações sobre o título inédi-
to concedido pela Unesco e 
pela União Internacional dos 
Arquitetos.

– No próximo ano, a cidade 
será a primeira Capital Mundi-
al da Arquitetura e, com isso, 
atrairá olhares de todo o mun-
do e maior visibilidade para 
os projetos associados.  Essa 
convocação vai contribuir pa- 
ra a geração de empregos e 
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movimentar a economia cria- 
tiva. Convido a todos os produ-
tores culturais a participarem 
do chamamento do Rio 2020 
Capital Mundial da Arquitetura 
– afirmou o secretário munici-
pal de Cultura, Adolfo Konder.

O objetivo é que o calen- 
dário oficial de 2020 inclua 

não só as instituições que tra- 
dicionalmente atuam na área, 
mas também os produtores 
culturais independentes. Será 
um ano inteiro de atividades 
cujo principal evento será o 
27° Congresso Mundial de Ar-
quitetos que deverá reunir em 
julho cerca de 15 mil profis-

sionais de todo o mundo. 
– O Rio de Janeiro será 

o epicentro da arquitetura no 
mundo no próximo ano. Quer-
emos que todos façam parte 
deste momento em que será 
discutido o futuro dos espa- 
ços urbanos – afirma Valé- 
ria Hazan, vice-presidente do 

Conselho Rio 2020.
 Caso aprovados, os pro-

jetos receberão apoio insti-
tucional com direito de usar 
as logomarcas Rio 2020 e do 
congresso, além de uma car- 
ta de apoio. Com ela, o pro-
dutor poderá buscar viabilizar 
sua iniciativa. 

Mais 140 novos profissio- 
nais classificados no concurso 
público de professor adjunto 
de Educação Infantil tomaram 
posse ontem no cargo. Desde 
o último dia 30, a Secretaria 
Municipal de Educação (SME) 

Município dá posse a 1.652 professores adjuntos de Educação Infantil
está recebendo no Centro  
Administrativo São Sebastião, 
na Cidade Nova, a documen-
tação comprobatória e reali- 
zando o processo de posse 
com os aprovados. Esse foi  
o último grupo dos 1.652 

professores convocados pe- 
la Prefeitura.

Os professores têm pra-
zo de 30 dias para agendar 
a posse, após publicação do 
provimento em Diário Oficial. 
A expectativa é que os profis-

sionais iniciem o atendimento 
junto aos alunos já este mês.

Em quase três anos de 
gestão, o prefeito Marcelo 
Crivella tem priorizado a Edu- 
cação, principalmente em re- 
lação à contratação de servi-

dores públicos. Desde 2017, 
foram convocados 4.528 pro-
fessores, além de 2.274 agen-
tes de apoio à Educação Es-
pecial, totalizando mais 6.802 
profissionais no quadro de fun-
cionários da SME.

O Palácio Gustavo Capanema, 
uma das joias arquitetônicas do Rio
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