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Ofício n. 06/2016/ADCEFET-RJ

Rio de Janeiro, 18 de março de 2016

Para: Prof. Carlos Henrique Figueiredo Alves

Diretor Geral do Cefet/RJ

C/C Prof. José Claudio Guimarães Teixeira

Chefe do DEMET

Assunto: Sobre condições de trabalho e estudo na Campus Maracanã após inundação

Prezados,

Tendo em vista a ocorrência das recentes inundações no campus Maracanã do Cefet/RJ, atingindo espaços

diversos da escola, como laboratórios, salas de aula, coordenações, setores administrativos, cantinas, auditórios,

dentre  outros,  com destaque para  a  inundação das  cisternas,  que comprometeram o abastecimento de água,  a

diretoria da Adcefet-rj SSind, a partir de mobilização de professores de diversas coordenadorias do campus, com

destaque para as ligadas ao DEMET, vem externar preocupação em relação às condições para retorno às atividades.

Oficialmente,  a  escola,  através  da  DIREG,  conforme  divulgado  no  portal  institucional,  determinou  a

paralisação das atividades nos dias 14, 15 e 16/03, com retorno no dia 17, 5ª feira, com a intenção de nos três

primeiros dias realizar-se a limpeza da escola.

Entretanto, ao chegaram à escola no dia 17, diversos professores e alunos relataram não haver condições

mínimas  para  o  retorno  às  atividades,  uma  vez  que  o  abastecimento  de  água  não  havia  sido  completamente

normalizado, não havendo, também, garantia de potabilidade da água. Este fato foi, de certo modo, reconhecido

pelos responsáveis pela infraestrutura da escola, uma vez que desligaram o fornecimento de água nos bebedouros,

situação que continuou no dia  seguinte,  6ª  feira.  Também foi  relatado que as  coordenações de ensino médio,

localizadas no andar térreo do bloco A, estavam insalubres (ainda não haviam passado por higienização satisfatória,

apresentando forte odor e ausência de materiais que foram perdidos, como mobiliário),  impedindo, portanto, a

realização do trabalho docente fora da sala de aula.

Ainda na 5ª feira, um grupo de professores ligados a essas coordenadorias dirigiu-se ao DEMET e solicitou

uma reunião  com o chefe  do departamento,  Prof.  José Claudio,  relatando a  situação  descrita  anteriormente  e
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solicitando o fechamento oficial da escola tendo em vista a falta de condições de trabalho e estudo, com retorno

condicionado à higienização completa e apresentação de laudo comprovando a potabilidade da água. O Prof. José

Claudio, ao receber o grupo de professores, comprometeu-se a levar as demandas à DIREG.

Tendo em vista o não atendimento pela DIREG a essas demandas e que hoje, 6ª feira, 18/03, os bebedouros

continuam  desligados,  as  coordenadorias  continuam  em  condições  insalubres  e,  principalmente,  não  foi

apresentado pela administração da escola um laudo de potabilidade da água, abrangendo também a condição dos

filtros, bebedouros e encanamentos, colocando em risco a saúde de todos e todas, solicitamos que o retorno das

aulas esteja condicionado ao atendimento das demandas anteriormente citadas.
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