SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
Fundado em 16 de julho de 1977

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2020.
OF/SEPE/RJ/0128/2020

Exma Srª
TALMA ROMERO SUANE
MD. Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro

Prezada Srª Secretária,

Considerando a importância

das escolas

municipais estarem realmente

estruturadas e aptas ao retorno atividades presenciais, considerando que o SEPE/RJ reafirma
ser precipitada a abertura das EU´s no decurso de uma pandemia e acreditando que a Senhora
Secretária compartilha a preocupação com a vida dos docentes e alunos, solicitamos resposta
e posição desta secretaria diante dos relatos recebidos pelo SEPE/RJ quanto a precariedade
de infraestrutura para este retorno que consideramos ser inaceitável.
Compartilhamos abaixo casos relatados - até o momento presente, referente as
condições estruturais e de higiene das mesmas, que contradiz o relatório da SME que aponta
normalidade no atendimento das unidades escolares.
Casos relatados:
ESCOLA MUNICIPAL WALT DISNEY
Caso de COVID-19: Funcionário/inspetor com COVID confirmado. Há mais de 14 dias. A escola não fechou os 14
dias. Diretora da escola já teve COVID, ficou internada na época e a escola continuou funcionando.
Limpeza/higienização: Fechada 1 (um) dia para limpeza da Comlurb.
ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DA TAQUARA (7 CRE)
Estrutura: Salas com as janelas soldadas, não abrem. Só conseguiram abrir uma parte de cima da janela e
justificaram que isso seria o suficiente. Argumentam também que como o prédio é do Estado, a Prefeitura não pode
fazer as obras.
EM ZACHARIAS DE GÓES:
Estrutura: Não tem condições de abrir
EDI BRICIO FILHO (3 CRE)
Estrutura: 192 crianças e apenas 02 (dois) banheiros e duas pias para os meninos e dois banheiros e duas pias
para as meninas. Janelas fechadas. Nada foi feito para reestruturar a escola.
Limpeza: No momento tem uma pessoa somente para fazer a limpeza da escola.
C.M RAIO DE SOL (2ª CRE)
Estrutura: Não possui janelas que possam ser abertas. A sala do meio não tem nem porta para o corredor, mas
para a sala ao lado. Os ventiladores ficam ligados espalhando possível vírus já que não são devidamente arejadas.
A creche fica dentro do CIEP Dr. Antoine magarinos Filho na Rua São Miguel, Tijuca. Mais precisamente, se resume
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ao auditório do CIEP dividido em 3 salas. Os profissionais estão cumprindo horário nessas salas sem o mínimo de
estrutura. não tem condições estruturais para o retorno dos profissionais para cumprirem horário na UE.
Os profissionais ficam sentados tentando manter o distanciamento dentro das salas sem intenção pedagógica
alguma já que a internet é ruim e não tem computador suficiente (apenas 2) para que os professores possam ao
menos planejar suas atividades online. Tempo desperdiçado e risco redobrado tanto nas escolas quanto na
exposição nos transportes públicos para o deslocamento. A estrutura é precária e os profissionais da educação
ficam expostos ao vírus em salas pequenas e sem ventilação.
Limpeza: A limpeza se resume a apenas uma senhora. A higienização proposta às quartas feiras é feita por essa
mesma senhora que passa pano nas mesas com água sanitária. Sabemos que a higienização deveria ser feita com
pulverização das salas e produtos específicos além de roupas apropriadas. A higienização não é satisfatória no
banheiro – que é o mesmo para todos os professores do CIEP e a por falta de funcionários suficientes.
Assim sendo, o SEPE/RJ solicita um posicionamento desta secretaria e, renovamos o
pedido de agendamento de audiência urgente visto que a categoria aprovou a greve em defesa
da vida dos docentes, alunos e funcionários e contra a reabertura das escolas para atividades
presenciais – mas com a manutenção das atividades remotas, enquanto perdurar o quadro
grave da pandemia no Estado do Rio de Janeiro.
Desde já, certos da vossa atenção e atendimento, transmitimos nossas
saudações Sindicais,
Cordialmente,

Coordenador Geral do SEPE/RJ
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