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INFORME SOBRE A GREVE SANITÁRIA NO
COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
Ao longo da última semana, o comando do Colégio Militar do Rio de Janeiro confirmou a intenção
de retomar as aulas presenciais a partir do dia de hoje, 14 de setembro, data divulgada pelo Governo
Estadual para o retorno presencial das escolas privadas. Causou estranheza a postura do comando,
formado por servidores públicos militares, de tratar o Colégio mantido por recursos e servidores
públicos como se fora uma instituição privada. Mais estranho ainda se tornou o anúncio pelo fato
do Rio de Janeiro estar em plena pandemia e o CMRJ não ter anunciado protocolos mínimos que
assegurassem a segurança dos servidores e estudantes, seguindo orientações das instituições
científicas que são referência na Saúde Pública.
Nesse sentido, nossa Seção Sindical, na última sexta, dia 11 de setembro, oficiou o CMRJ, citando
argumentos jurídicos e epidemiológicos e exortando o comando a voltar atrás na decisão de
retorno a atividades presenciais, sem obter uma resposta. Sem outra opção, em 13 de setembro,
foi reunida a Assembleia Geral, na qual houve consenso entre os servidores de que não haveria
segurança de saúde pública para um retorno imediato ao trabalho presencial no CMRJ.
Foi aprovada por unanimidade o referendo à deliberação da greve de atividades presenciais do
SINASEFE, comunicada ao Ministério da Defesa desde julho último, deliberando a Assembleia da
Seção Sindical pela Greve Sanitária por tempo indeterminado no CMRJ.
Ressaltamos que de forma alguma haverá prejuízo para os estudantes. Estamos há 6 meses
trabalhando em regime de aulas remotas, inexistindo vantagens num retorno presencial que
trará tanto perigo de contágio. O sistema escalonado do retorno às salas de aula e a quantidade
diminuta de aulas em que se pretende que os alunos de fato participem trazem pouco retorno de
aprendizado frente aos riscos envolvidos.
Continuaremos em luta não somente por meio da Seção Sindical, mas também pelo Sindicato
Nacional nessa luta pela vida e saúde de toda a comunidade escolar e de suas famílias
Nada pode estar acima do direito à vida!
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