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NOTA DA DIREÇÃO SOBRE O FATO OCORRIDO NAS
DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018.
O Colégio São Vicente de Paulo, instituição escolar com 59 anos de compromisso com a
construção de uma sociedade solidária, foi abruptamente inserido no mapa da violência que
assola o Estado do Rio de Janeiro, quando vê ocorrer em suas dependências uma situação de bala
perdida, atingindo um bebê no colo da mãe, que aguardava seu outro filho terminar a atividade
esportiva que frequenta.
Cumpre-nos expressar a profunda tristeza que toma conta de toda a Comunidade
Vicentina que, neste momento, se solidariza com a família.
Uma das principais características desta instituição e Virtude Vicentina é o Zelo,
amplamente percebido na forma como acolhemos todos aqueles que cruzam nossos portões, e
priorizando o bem-estar e a segurança dos Alunos, Funcionários e demais pessoas que
frequentam o Colégio.
Como é de conhecimento geral, estamos imersos numa sociedade que tem vivido em
meio a polarizações e à violência generalizada, com tiroteios espalhados por diversos locais,
roubos e furtos em proporção imensurável, o que nos leva a evocar as palavras de São Vicente de
Paulo, Patrono dessa Casa: “É preciso passar do amor afetivo ao amor efetivo ...”.
Na situação ocorrida ontem, à noite, no Colégio, as observações preliminares feitas pelos
agentes policiais que aqui estiveram apontam para uma situação, infelizmente, comum em nossa
cidade, de bala perdida, oriunda não se sabe de onde, na medida em que não há registro de
qualquer ação envolvendo troca de tiros no entorno do Colégio.
Enfim, é tempo de prudência, de sensatez e de muita sabedoria para que não nos
deixemos levar pelo desespero e pela falta de esperança. Devemos nos imbuir desses sentimentos
para ajudar Alunos, Famílias e Funcionários a refletirem sobre a sociedade que, por Missão,
devemos ajudar a transformar.
Agradecemos a todos que têm manifestado solidariedade com a Comunidade Vicentina.
Cordialmente,

Direção do Colégio São Vicente de Paulo

