
1) O que é Estado de Greve?
No último dia 24 de maio os profissio-
nais da Educação decidiram em assem-
bleia pelo Estado de GREVE. O “estado 
de greve” não é um estado jurídico, não 
tem previsão na Lei nº 7.783 /89 tam-
pouco na Constituição Federal. Trata-
-se de uma situação aprovada pelos tra-
balhadores com o objetivo de alertar os 
governantes e engajar as pessoas para a 
futura deflagração da greve. 

2) Por que não podemos voltar pre-
sencialmente agora?
Sabemos que vivemos o pior momen-
to da pandemia no Brasil, com mais de 
450 mil óbitos e média de mortes diárias 
que passam de 1.800 pessoas.  Os crité-
rios de retomada foram flexibilizados 
várias vezes pelas autoridades. Sem um 
verdadeiro lockdown e um plano de va-
cinação efetivo, vamos viver momentos 
de abertura e fechamento constantes. 
Se aumentar a ocupação dos leitos fe-
chamos as escolas, se diminuir a ocupa-
ção abrimos novamente. Até quando? 
A cada abertura ficaremos tensos, será 
que nossas crianças e nossos familiares 
serão contaminados e farão parte das 
estatísticas? Será que os profissionais 
que trabalham na escola e nossos pro-
fessores e professoras estarão vivos ou 
com saúde, inclusive para ministrar au-
las on line? Além disso, estamos diante 
de uma nova variante do novo corona-
vírus que tem, pelo menos, o dobro da 
carga viral da que surgiu na China no 
ano passado, dez vezes maior, segundo 
dados da Fiocruz. Por ser um vírus, a 
Sars-Cov 2, realiza mutações com mui-
ta frequência, quanto mais circulação 
de pessoas, maior o potencial de circu-
lação de novas variantes. E por fim, por-
que o prefeito mente. Faltam em nossas 
escolas condições permanentes para 
um retorno seguro, máscaras adequa-
das, profissionais que possam assumir 
tarefas em caso de afastamento, segu-
rança e até profissionais de limpeza em 
número suficientes para execução de 
um cronograma de limpeza e desinfec-
ção diária de instalações e superfícies. 
PARA SABER MAIS: (sobre a situação 
no ABC) A letalidade da Covid-19 no 

Grande ABC nos primeiros 24 dias de 
maio é mais do que o dobro da indica-
da pelo Ministério da Saúde em todo o 
Brasil. Do início do mês até 24 de maio, 
foram 11.411 novos pacientes infec-
tados pelo coronavírus e 893 mortes, 
ou seja, de quem contrai a doença na 
região, 7,83% morrem. No País, o in-
dicador de maio até agora é de 3,11%, 
taxa bem similar à registrada no Estado 
de São Paulo, que é de 3,91%. (https://
www.dgabc.com.br/Noticia/3724207/
grande-abc-chega-a-189-615-casos-e-
-7-712-perdas-pelo-coronavirus).

3) Se tudo abriu por que a escola não 
pode abrir?
As escolas abertas aumentam cerca de 
25% a circulação de pessoas na cidade 
de São Bernardo do Campo. Por isso a 
importância da aplicação de medidas 
de Isolamento social no contexto da 
Pandemia de Covid-19, especialmente 
diante das mutações e novas variantes, 
ainda mais letais. A possibilidade de 
alguns trabalhos serem realizados em 
casa (home office) evitaram que ou-
tros profissionais que estão na linha de 
frente corressem um risco ainda maior, 
portanto não se trata de escolha indivi-
dual, mas de responsabilidade coletiva.
Uma pesquisa da Rede Escola Pública 
e Universidade (Repu) aponta que a in-
cidência de Covid-19 entre professores 
da rede estadual de São Paulo é quase 
três vezes maior do que entre a popula-
ção adulta do estado. A análise foi feita 
por pesquisadores da Universidade Fe-
deral do ABC (UFABC), da Universi-
dade Federal de São Paulo (Unifesp), 
da Universidade de São Paulo (USP), 
da Universidade Federal de São Car-
los (UFSCar) e do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia São 
Paulo (IFSP).

PARA SABER MAIS: Estudo sobre in-
cidência de Covid-19 entre professores 
de SP é destaque na imprensa - Univer-
sidade Federal do ABC (ufabc.edu.br)
Outro ponto que parece óbvio é que 
estar na escola ou em espaços culturais 
não é o mesmo que ir pontualmente ao 
mercado, shopping ou comércio. Há os 

que defendem, como o prefeito, que: se 
outros profissionais já retornaram ao 
trabalho nos comércios, nas indústrias 
ou mesmo aqueles que nunca pararam, 
por qual razão dizem que a escola não 
pode voltar? Primeiro é preciso escla-
recer que os professores e professoras 
nunca pararam, continuaram traba-
lhando na pandemia e pagando com 
recursos próprios (tais como celular, 
computador, pacote de internet) para 
que as aulas remotas pudessem ser rea-
lizadas e o vínculo com as famílias fosse 
mantido. Segundo, reforçamos que foi 
preciso que quem pudesse parar e ficar 
em casa ficasse, uma vez que isso dimi-
nui a circulação de pessoas e a trans-
missão do vírus, inclusive protegendo a 
vida dos profissionais que não puderam 
parar. Terceiro, porque as relações e o 
tempo que se passa em uma escola não 
se pode comparar com a ida à um su-
permercado ou outro estabelecimento. 

O tempo e a forma de exposição na es-
cola são maiores e diversos, pela natu-
reza do trabalho, e o retorno presencial 
nas condições que se coloca não garante 
direitos e menos ainda a aprendizagem. 
Sabemos que a educação é prioridade a 
qualquer tempo (quem não sabe disso 
são nossos governantes), mas quando 
tudo já está aberto e em pleno funcio-
namento o que é prioridade? Priorizar 
a reabertura segura das escolas e garan-
tir o direito de crianças e adolescentes 
à educação são ações essenciais, mas 
essa reabertura deve ocorrer com segu-
rança, preservando a saúde de crianças 
e seus familiares e dos/das trabalhado-
res da educação. Caso contrário, quem 
se responsabilizará pela contaminação 
e morte? Portanto a escola não pode 
abrir porque, ao contrário do que diz o 
prefeito e de forma irresponsável, não 
oferece condições seguras de abertura 
(nem EPIs eficazes aos trabalhadores); 
segundo, porque todas as outras ativi-
dades estão em pleno funcionamento; 
e terceiro, repetimos, porque aumenta 
muito a circulação de pessoas e a possi-
bilidade de disseminação do vírus, suas 
mutações e diferentes linhagens do 
SARS-CoV-2, podendo torna-lo mais 

resistente às vacinas. 

4) Quando é seguro o retorno?
Número de leitos de UTI ocupados e de 
covas abertas no cemitério certamente 
não são critérios para um retorno se-
guro. A disponibilidade de leitos de 
UTI não pode ser o único critério para 
pautar a abertura ou fechamento das 
escolas, mas sim o monitoramento da 
situação epidemiológica de cada loca-
lidade e a vacinação da população, me-
didas que de fato podem garantir a vida 
de forma segura. Sem Vacina, sem re-
torno! A UNICEF, a Unesco e a Opas/
OMS lançaram, esta semana, o proto-
colo “Considerações para medidas de 
saúde pública relacionadas à escola no 
contexto da Covid-19”. O texto traz re-
comendações concretas sobre como e 
quando reabrir cada escola, e sobre os 
procedimentos de segurança que de-
vem ser adotados.
PARA SABER MAIS:  Considerações 
para medidas de saúde pública relacio-
nadas à escola no contexto da Covid-19 
(unicef.org)

5) Por que defendemos o auxílio 
emergencial municipal para as famí-
lias?
Todas as pessoas precisam voltar a 
trabalhar, mas com a pandemia as au-
las não poderão ser retomadas plena-
mente, as salas de aula não abrigarão 
todas as crianças ao mesmo tempo, e 
elas continuarão parcialmente em casa, 
impossibilitando o retorno das famílias 
as suas jornadas de trabalho regular. E 
pior, correndo o risco da contamina-
ção. Posto isso, é preciso garantir que 
as famílias tenham recursos financeiros 
para sobreviver, com auxílio emergen-
cial já. As políticas caminham e devem 
ser planejadas em conjunto, e não de 
forma fragmentada. Para garantir o lo-
ckdown é preciso garantir o sustento 
das famílias. Não somos números, so-
mos pessoas. Ninguém substitui uma 
avó, uma mãe, um filho. Para que pos-
samos continuar a existir vamos resis-
tir: aulas presenciais só com vacinas 
para todos e todas!

ESTADO DE

BOLETIM INFORMATIVO DOBOLETIM INFORMATIVO DO
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Autoritarismo, irresponsabilidade e negacionismo são marcas da gestão Orlando Morando, sem diálogo, sem 
conhecimento da realidade e sem parâmetro para um retorno seguro. Pela vida de nossas crianças, famílias e 
profissionais da educação exigimos: retorno imediato das aulas remotas com estrutura para alunos e professores, 
retorno presencial apenas com vacina para todos e todas ou na fase verde e auxílio emergencial municipal já!
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AÇÕES JURÍDICAS
• Março de 2020 - Ação coletiva com 
pedido de liminar em defesa da in-
tegridade física dos guardas civis 
municipais e outros servidores pú-
blicos na pandemia da COVID-19.
• Junho de 2020 - mais uma ação co-
letiva com pedido de liminar em defe-
sa da integridade física dos servidores 
públicos na pandemia da COVID-19.
• Fevereiro de 2021 - ação civil coletiva 
com pleito de não retomada das ativi-
dades presenciais nas unidades de Edu-
cação do município de São Bernardo 
do Campo até que todos os trabalhado-
res sejam vacinados e se tenha efetiva 
segurança para a retomada presencial.
• Fevereiro de 2021 - representa-
ção no Ministério Público do Tra-
balho pleiteando medidas para via-
bilizar a emissão do comunicado de 
Acidente de Trabalho (CAT) pelo sin-
dicato ou pelo próprio servidor público. 
• SINDSERV SBC mantem ação na 
Justiça contra o congelamento de li-
cença prêmio, senhoridade e ou-
tros adicionais de tempo de serviço. 

AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO
• 22 de janeiro – Roda de Conver-
sa com Educadores sobre a Retoma-
da das Aulas em meio à Pandemia.
• 02 de fevereiro – Assinatura de um 
manifesto com entidades sociais da edu-
cação que cobrava a vacina para todos 
antes do retorno às aulas presenciais.
• 10 de fevereiro – Reunião com edu-
cadores de São Bernardo do Campo 

contra a volta às aulas sem vacinação.
• 24 de fevereiro – Assembleia Geral da 
Educação em São Bernardo do Campo.
• 02 de março – carreata da Educação em 
prol da vida e da Educação – início ime-
diato do ano letivo com ensino remoto.
• 03 de março – Diálogo com a So-
ciedade – carro de som nos bairros.
• 04 de março – faixaço no Paço.
• 24 de março - Reunião onli-
ne para debater o ensino remo-
to em São Bernardo do Campo.
• 16 de abril – Reunião para 
discussão sobre a chama-
da “RESOLUÇÃO DA MORTE”.
• 12 de maio –  Reunião com Servidores 
da Educação sobre retorno presencial. 
• 14 de maio – buzinaço em 
prol da vida no Paço Municipal.
• 18 de maio – Ato em fren-
te à Biblioteca Monteiro Loba-
to contra o retorno presencial.
• 19 de maio - Ato em frente à Câ-
mara contra o retorno presencial.
• 20 de maio – Ato em frente à Secretaria 
da Educação contra o retorno presencial .
• 24 de maio – Assembleia Geral da 
Educação decreta Estado de Greve.

AÇÕES DE INFORMAÇÃO E 
EDUCATIVAS

• 16 de fevereiro – Semana de 
Mobilização em Defesa da Vida.
• 23 de fevereiro – Live sobre o 
risco do retorno às aulas presen-
ciais em meio às novas variantes 
do coronavírus com a Dra Julia-
na Sales e o Dr. Nelson Nisenbaum.

• 24 de fevereiro – Lançamento pelo 
Sindserv SBC de uma cartilha para 
os servidores sobre o coronavírus. 
• 02 de março – Lançamento do 
questionário de monitoramen-
to da COVID-19 entre os servido-
res de São Bernardo do Campo.
• 03 de março - Live com o jurídico do 
sindicato para esclarecer as dúvidas dos 
servidores a respeito da liminar que obri-
ga a prefeitura a realizar o ensino remo-
to na rede municipal de São Bernardo.
• 29 de abril – Reunião sobre a suspen-
são da liminar do trabalho remoto na 
Educação de São Bernardo do Campo. 
• 22 de maio – Avaliação exter-
na no contexto da Pandemia.

OFÍCIOS
• 02 de fevereiro - 29/21 – So-
licitação de Reunião com a SE.
• 03 de fevereiro - 30/21 – Co-
municado para as escolas.
• 04 de fevereiro - 31/21 – Soli-
citando testagem para Covid-19.
• 19 de fevereiro - 36/21 – Fal-
ta de EPIs e condições de tra-
balho nas unidades escolares.
• 03 de março - 45/21 – Solici-
ta suspensão da rede 21/2021.
• 16 de março - 57/21 – Requeri-
mento administrativo de suspensão 
da rede 003 da Secretaria da Saúde.
• 07 de abril - 91/21 – Imu-
nização para GCMS.
• 07 de abril - 92/21 – Imu-
nização de Vigilantes.
• 19 de maio - 110/21 – Re-

vogação da rede 169/21
• 21 de maio - 111/21 – Falta de 
EPIs na Secretaria de Cultura.

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E 
NOTAS DE REPÚDIO 

• 27 de janeiro – Nota de Repú-
dio contra a vacinação de comis-
sionados fora da fi la de prioridade.
• 02 de março – Visitas às escolas 
com casos suspeitos de COVID-19.
• 04 de março – Fiscalização das 
Unidades e orientação aos ser-
vidores em relação à liminar.
• 05 de março - Fiscalização das Uni-
dades e orientação aos servidores.
• 08 de março - Fiscalização das 
Unidades, orientação e denún-
cia de descumprimento da liminar.
• 09 de março - Fiscalização das Uni-
dades e orientação aos servidores.

O SERVIDOR PODE DENUN-
CIAR A FALTA DE EQUIPAMEN-
TOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS -  

O servidor deve encaminhar a quei-
xa para a o Ministério Público do 
Trabalho, no link http://www.prt2.
mpt .mp.br/ . . . /ptm-sao-b ernar-
do-do.../sobre, e ainda para o Mi-
nistério Público do Estado de São 
Paulo, através do e-mail pjsaober-
n a r d o d o c a m p o @ m p s p . m p . b r.

#FaçaParte#LutePelaVida  
#SindicatoSomosNós!
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