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EXMO SR 

RENAN FERRERINHA 

MD. Secretário de Educação do Municipio do Rio de Janeiro. 

Assunto: pedido de tomada de providências diante de episódios recentes de contaminação e proliferação de 
covid-19 em unidades escolares. 

 
 
Excelentíssimo Senhor Secretário,  
 
 
 O Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro, na 

qualidade de legítimo representante dos profissionais de educação da rede pública de 

ensino, vem através deste informar que estamos tendo um aumento considerável de  

denúncias acerca de contaminação pelo coronavírus em várias unidades de ensino do 

nosso município, motivo pelo qual solicitamos o fechamento imediato das escolas com 

casos de covid-19. 

 Considerando não só as denúncias da categoria, mas também as notícias sobre o 

aumento e proliferação da variante Delta veiculadas na imprensa, assim como a 

preocupação da Secretaria de Saúde do Estado com o aumento de casos de coronavírus, 

atentando também a posição do Prefeito, Eduardo Paes, quanto à preocupação com os 

casos da variante em nosso município, e sua preocupação do Rio de Janeiro está se 

tornando o “epicentro da pandemia” - diante do atraso no calendário de vacinação, 

reiteramos o pedido de imediato fechamento das U.Es, a suspensão das atividades 

presencias. 

Assim, para ciência dos fatos, enviamos (anexo a este) as denúncias da categoria, e 

solicitamos reunião emergencial com esta Secretaria, e que se faça presente o comitê de 

Saúde e a Comissão de Educação, para tratarmos deste assunto com a máxima urgência. 

 Certos do compromisso de todos com a preservação da vida, aguardamos retorno 

positivo ao pedido. 

Cordialmente, 

 


