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SEGUNDA NOTA DA DIREÇÃO SOBRE O FATO OCORRIDO NAS
DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO
Rio de Janeiro, 16 de maio de 2018.

Ainda sob o impacto da situação de violência ocorrida na segunda-feira, à noite,
comunicamos com bastante alegria as notícias positivas que vimos recebendo da família, sobre o
estado do bebê: sucesso na cirurgia e previsão de recuperação sem sequelas.
O Colégio recebeu visitas da Polícia Civil, informando sobre as investigações, que
envolvem uma série de etapas, como coleta de depoimentos, reconstituição do fato (ocorrida
nesta tarde), identificação do tipo de arma a partir da extração da bala, análise balística e de
trajetória etc.
Consultada pelo Colégio, a Polícia reafirmou não haver a necessidade de interdição de
espaços, pelo fato de estarmos localizados numa região onde comumente não ocorrem tiroteios.
Reforçamos nosso compromisso com o cuidado e o acolhimento, consoante à Virtude
Vicentina do Zelo, o que nos leva, continuamente, a buscar a perfeição que, conforme dito pelo
nosso Patrono: “... não consiste na multiplicidade das coisas feitas, mas no fato de serem bem
feitas.” (Projeto Político Pedagógico, pág. 8)
Seguimos realizando o nosso trabalho, de acordo com o que diz o Projeto Político
Pedagógico (PPP) do Colégio: “O ser humano é capaz de realizar mudanças, aproveitando o
desconforto ou o incômodo do velho ou do novo para produzir respostas inéditas. Para a produção
destas respostas sempre novas e atualizadas, o novo ser, agente de transformação social, precisa
acolher elementos que fazem parte do seu cenário - constituído do presente, passado, futuro, das
aptidões pessoais, recursos externos, vontade própria, emoções, pensamentos e ações, abertura
e acolhida à demanda de outros.” (Pág. 28)
Agradecemos as inúmeras manifestações de solidariedade e estímulo que temos recebido
das pessoas que compõem a comunidade escolar, de outras instituições de ensino e daqueles
que, embora não estejam diretamente vinculados ao Colégio, se mostram indignados com este
momento por que passamos e que, como nós, acreditam “na lógica do cuidado, como reação à
visão descartável com que muitos seres humanos e a natureza têm sido tratados”. (PPP, pág. 29).
Cordialmente,

Direção do Colégio São Vicente de Paulo

