
 
Ofício 21/2021 – SINTEPS 

São Paulo, 11 de outubro de 2021. 
 
 
Prezada Senhora 
Laura Laganá, 
Diretora Superintendente do CEETEPS. 
 
 
 

Após o recebimento de vossa proposta de acordo para desfecho da GREVE SANITÁRIA em 
curso, a Diretoria Executiva do Sinteps submeteu-a aos membros do Comando Geral de Greve e, na 
sequência, para a Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 9/10/2021, às 10h. 

  
Feita a leitura dos itens da proposta de acordo, os trabalhadores presentes à assembleia geral 

deliberaram pelo encerramento da greve sanitária, solicitando à direção do Sindicato que encaminhe 
a V.Sa. alguns itens, no sentido de aperfeiçoar a proposta e, com isso, atender aos anseios de ambas 
as partes. A seguir, listamos os tópicos: 

 
1) Apesar de estar definida a retirada das faltas, não consta o período de outubro em ambas as 

propostas encaminhadas por V.S.ª, e a nomenclatura utilizada, apesar de ser técnica 
(competência/setembro, competência/outubro), não fica clara para todos, de forma que 
entendemos que a melhor maneira de esclarecer seja colocar na proposta o efetivo exercício 
do período em que os trabalhadores que aderiram à greve nela permaneceram. 
 

2) Quanto ao documento que a URH irá providenciar, não ficou muito clara a sua finalidade, 
tendo em vista que o acordo de fim de greve é entre o sindicato e o gabinete, não havendo 
necessidade de assinatura individual dos trabalhadores. 

 
3) Caso o documento seja para dar efetividade ao compromisso do cumprimento das 

atividades/aulas que não tenham sido realizadas no período da greve, ele pode ser elaborado 
em conjunto com o sindicato e ser aplicado apenas a quem tenha alguma reposição a ser 
feita; (sugerimos modelo abaixo). 

 
4) Não há a necessidade de os docentes comprovarem as aulas dadas, uma vez que todo o 

período foi trabalhado via Teams e este registra todas as atividades realizadas. Em caso de 
dúvida, as coordenações demonstram aos grevistas o não cumprimento das aulas. 

 
5) Por fim, solicitam os grevistas que V.S.ª encaminhe comunicado às equipes gestoras, 

recomendando que se abstenham de cometer prática de assédio contra os grevistas, como 
é orientação dessa autarquia. 

 
 
 

Termo de Compromisso de Reposição 
 
Eu, ................................................................................ matrícula................................. lotado na 
unidade ............................................................................................, tendo aderido à greve sanitária 



da categoria em ..................................................................................e encerrado o movimento em 
........................................................., comprometo-me à reposição das aulas/horas que, porventura, 
não tenham sido trabalhadas neste período, descontados os dias em que a unidade tenha trabalhado 
no sistema remoto, em função da existência de casos de Covid-19. 
 
 
 
Local, data 
 
 
Assinatura 
 
 
 

 
Estando V.Sa. de acordo, o SINTEPS cessará o andamento da ACP. 
 

  
Contando com vossa consideração aos pontos acima e aguardando retorno, subscrevemos, 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 

 
Silvia Elena de Lima (Presidente do SINTEPS) 

 
 


