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/0129/2020

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

Prezada Senhora Secretária,
O SEPE/RJ, vem através deste compartilhar com esta secretaria relatos dos profissionais
da educação de escolas que estão sendo fechadas por causa do virus covid-19, fatos que
comprovam a proliferação do virus no Estado do Rio de Janeiro, mas especificamente nas
unidades escolares.
E diante da gravidade da situação para toda comunidade escolar, solicitamos imediato

fechamento das escolas que estão abertas.
Outrossim, solicitamos ainda o posicionamento da secretaria quanto aos alunos que
tenham comorbidades – quais as orientações sobre a obrigatoriedade de retorno desses alunos.
Segue abaixo informações recebidas de relatos de escolas fechadas por suspeita e/ou
contaminação confirmada de covid:
CIEP GRACILIANO RAMOS (4ª CRE) - A diretora está com covid e não vai fechar a escola. Ela esteve em contato
com toda a equipe semana passada. Ainda orientaram que não divulgassem.
EM PROFESSORA VIEIRA FAZENDA (10ª CRE) - Escola está fechada essa semana por suspeita de funcionário
com covid-19.
EM Lourenço Filho (3ª CRE) - Fechada caso de covid
EM Azevedo Sodré (3ª CRE) - 1 caso : diretora-adjunta
EM Araujo Porto Alegre (3ª CRE) - 1 caso - diretora geral
EM REVERENDO MARTIN LUTHER KING (3ª CRE) - 1 (um) caso: coordenadora pedagógica
EM SOARES PEREIRA (3ª CRE) - 2 (dois) casos - diretor e professora de artes
EM TOMÉ DE SOUZA (8ª CRE)
EM MANOEL CICERO (2ª CRE)
EM MANUEL FRANCISCO (3ª CRE)
EDI PROFA SOLANGE INACIA (10 CRE)
ESCOLA MUNICIPAL RONDON (8ª CRE)
ESCOLA MUNICIPAL CAMILO CASTELO BRANCO (2ª CRE) – Professora Covid- 2ªCRE autorizou o fechamento da escola.
EM FRANCISCO JOBIM (3ª CRE) - Diretora com suspeita de covid 19/escola fechada com suspeita de covid.
FUNCIONAMENTO DAS CRES – ATENDIMENTO AOS SERVIDORES
9ª CRE – Servidores atendem/trabalham sem máscaras e os funcionários de setores também sem máscaras. O
coordenador atendendo os pais para entrega de cartão em uma mesa do lado de fora, todavia o RH funcionando
com atendimento sem o distanciamento devido. CRE negligenciando cuidados mínimos.
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Reafirmamos nosso compromisso com a vida e a preocupação com a precipitada
reabertura das escolas no decurso de uma pandemia que assola o Estado do Rio de Janeiro.

Desde já, aguardamos posicionamento a grave situação apresentada e resposta ao
nosso pedido de audiência.

Certos da vossa atenção e atendimento, transmitimos nossas saudações Sindicais,

Cordialmente,

Coordenador Geral do SEPE/RJ
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