
 
Ofício 12/2021 – SINTEPS 

São Paulo 26 de julho de 2021. 

 

 

Prezada Senhora 

Laura Laganá, 

Diretora Superintendente do CEETEPS. 

 

 

A Diretoria Executiva do SINTEPS, tendo em vista os termos dos últimos comunicados GDS 

que tratam do retorno às atividades presenciais – para servidores técnico-administrativos, 

coordenadores e auxiliares de docente – a partir de 19 de julho de 2021, e às aulas presenciais nas 

ETECs e FATECs a partir de 02 de agosto, encaminha a VSª, para urgente retorno, as seguintes 

considerações: 

 

1) Não houve retorno por parte da autarquia quanto aos questionamentos encaminhados por 

meio do Ofício SINTEPS 11/2021, que traz uma série de preocupações listadas pelos 

trabalhadores da autarquia; 

2) Não há segurança por parte dos trabalhadores para o retorno, conforme várias 

manifestações coletivas ou individuais acerca do tema; 

3) A adesão à greve sanitária vem crescendo diariamente, justamente porque as condições 

sanitárias ainda não garantem um retorno seguro e os trabalhadores não querem colocar 

nem suas vidas nem a vida de seus familiares em risco; 

4) Os alunos da autarquia também têm manifestado que não irão retornar às aulas presenciais, 

por diversos motivos, mas também temem este retorno precipitado e querem aguardar pela 

vacinação que se avizinha; 

5) Há muitos trabalhadores da instituição que, mesmo com a dose completa de imunização, 

são portadores de comorbidades graves e não devem se expor aos riscos da contaminação, 

pois podem evoluir para óbito; 

6) Diversas unidades já realizaram reuniões e constataram que não há condições físicas e 

materiais para cumprir o protocolo sanitário de retorno; 

7) Não há qualquer menção sobre a existência de um protocolo socioemocional e a instituição 

deve considerar que, além das perdas pessoais, também as perdas coletivas e o isolamento 



social necessário ao controle da pandemia têm afetado emocionalmente a todos, 

trabalhadores e estudantes; 

8) A chegada e a propagação da variante DELTA já é uma realidade no estado de São 

Paulo, o que majora os riscos do retorno presencial; 

9) Há o entendimento consensual, tanto por parte dos trabalhadores quanto por parte 

dos alunos, que 02/08/2021 não é o momento adequado e seguro para o retorno 

presencial. 

 

Diante destes fatos incontroversos, reivindicamos a VSª que ouça a voz da comunidade 

escolar e organize, de forma conjunta, as condições materiais, sanitárias, emocionais e 

pedagógicas para um retorno mais seguro e eficiente, a partir de indicadores concretos de 

imunização da comunidade escolar; proteção aos grupos de risco; controle efetivo da pandemia no 

estado; respeito aos contratos de trabalho, que não podem ser alterados unilateralmente para que 

seja feito tanto o trabalho presencial quanto remoto ao mesmo tempo, bem como não preveem o 

uso de nossa imagem e de nossa propriedade intelectual. 

 

 A Diretoria Executiva do SINTEPS, representando a comunidade escolar do CEETEPS, 

clama a VSª que respeite a autonomia consagrada à nossa autarquia e suspenda a determinação 

do retorno das aulas  presenciais em 02/08/2021, bem como respeite as condições de saúde dos 

servidores técnico-administrativos, voltando à determinação do cumprimento presencial apenas 

das atividades essenciais e, junto com as equipes gestoras, formule um retorno factível, onde os 

questionamentos trazidos à tona por meio do ofício SINTEPS 11/2021 e demais comunicações 

oficiais recebidas por VSª das unidades de ensino sejam efetivamente respondidas, bem como o 

respeito à vida seja a tônica de sua gestão. 

 

Aguardando urgente retorno, tendo em vista que a vida de muitos depende destas respostas, 

despedimo-nos atenciosamente, 

 

 

 

Silvia Elena de Lima (Presidente do SINTEPS) 

 


