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Sepe discorda de
volta presencial
Secretaria de Educação anuncia reuniões com
escolas e pais sobre retorno voluntário

U

m dia após a retomada
de todas as atividades
econômicas e o anúncio de liberação voluntária para a volta às aulas na rede municipal, a Secretaria Municipal
de Educação anunciou, ontem,
que haverá reuniões com professores, conselhos de pais e responsáveis, direções de unidades
e coordenações regionais para
alinhar sobre o retorno das atividades presenciais nas unidades de educação do município.
No entanto, o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (Sepe
RJ) criticou a decisão da Prefeitura e ressaltou que a reabertura
das escolas e creches municipais
pode colocar em risco a vida da
comunidade escolar.
Segundo a pasta, está sendo planejado com os coordenadores regionais como será
o retorno no 9º ano e também
no último ano do Programa de
Educação de Jovens e Adultos
no Ensino Fundamental.
Segundo o Sepe RJ, os números da pandemia na cidade
continuam altos, prova de que
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Cadela Pipoca R$ 15 mil no
volta pra casa cemitério
A cadela Pipoca, levada por
bandidos em um assalto na
BR-101, em São Gonçalo, na
sexta-feira, foi encontrada ontem. Segundo Felipe Leão, um
dos donos da cadela, um rapaz mandou mensagem dizendo que a viu perto de uma
hamburgueria, mas não conseguiu pegá-la. Felipe entrou
em contato com o rapaz, que
voltou ao local. “Depois ele
me ligou de chamada de vídeo mostrando que a Pipoca
estava na casa dele. A Pipoca
já está comigo, graças a Deus”.
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Vídeo publicado no Twitter
mostra pessoas pegando R$ 15
mil em dinheiro,supostamente
de uma oferenda no Cemitério
de Inhaúma. O cemitério não
se manifestou. A gravação teria ocorrido na segunda,Dia de
Finados.No vídeo,um homem
grava e se surpreende com a
multidão disputando cada nota. Um homem aparece abrindo uma sacola preta com uma
garrafa de cerveja quebrada e
contando cédulas.”Quem não
pegou, eu vou pegar”, diz, contando cédulas de R$10 e R$ 20.
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Preso por estupro coletivo
A Polícia Federal prendeu,
ontem, em Santa Cruz, Zona
Oeste, um acusado de envolvimento no estupro coletivo de
uma adolescente em situação
de vulnerabilidade em 2016,
na comunidade do Barão, na
Praça Seca.A prisão foi efetuada enquanto o foragido, que
não teve a identidade revelada,
almoçava em um restaurante na Avenida João XXIII, em
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Secretaria de Educação e escolas vão se reunir para decidir retorno

a pandemia não está controlada
e que a reabertura pode colocar
em risco a vida dos profissionais,
alunos, responsáveis e demais
integrantes da comunidade.
“Ao anunciar que as escolas poderão decidir de forma
voluntária se abrirão ou não, a
prefeitura além de descentralizar a decisão, joga todo o peso

de uma eventual crise sanitária
para a direção e comunidade
escolar”, afirmou a organização
em nota.
De acordo com o sindicato,
a crise da pandemia atual não
se restringe a um bairro ou a
uma rua, mas a todo o estado
e em especial à cidade do Rio
de Janeiro.

Santa Cruz. Contra o preso, de
24 anos anos, havia um mandado de prisão. Ele responde
pela divulgação de imagens relacionadas ao estupro. Ao todo, a Polícia Civil indiciou sete pessoas pelo estupro, entre
elas o então chefe do tráfico da
Barão, que morreu em 2018
em confronto com agentes de
uma operação conjunta entre
polícia e forças armadas.

