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EMENTA: Apoia trabalhadoras eYADO irabalhadores do Centro Estadual de
Educação Tecnolé6gicaPaula Souza —

CEETEPS que decidiram entrar em Greve
Sanitaria e prorrogar as aulas remotas até
que as condiçêes sanitûrias e a

imunizaçãoda maioria das comunidades
escolares permitam a retomada seguradas aulas presenciais.

Excelentfîssimo Senhor Presidente da Cãmara Municipal de CampinasVereador José Carlos da Silva

Nos termos do artigo 139 do Regimento Interno, apresento a VossaExcelência esta moção para submissão ao Plenãrio e encaminhamento se

comunidades escolares.
Desde então a condição especial de ensino remoto vem sendo mantida comoesforços e investimentos financeiros de trabalhadores, trabalhadoras e familias deestudantes.

Em decisão recente, mais Uma vez, sem escuta ã comunidade ordenou aretomada das aulas presenciais.
Frente a esta situação, e considerando que:

* a cobertura de vacinação ainda é muito baixa se considerado o conjunto detrabalhadores e alunos;

e não existem testagens para identificaçãoe monitoramento de contaminadosassintomaticos ou no inicio dos sintomas;
* mesmo o governo afirmando que as escolas adotaram protocolos sanitarios“rigorosos” nem todas possuem condiçöes estruturais e equipes suficientespara manutenção destes protocolos e nenhuma delas têm como Jgaranti-losfora de suas dependências:
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e jé existem contaminaçöes comunitarias pela Variante Delta, muito mais
agressiva na velocidade de disseminação e atingindo faixas etarias mais
baixas e não imunizadas;

* 0 Jgoverno estabeleceu “grupo de risco” que não foi atualizado e não

corresponde ã realidade da doença, pois as evidências apontam que as

contaminaçÖes e mortes, sobretudo no atual momento, vão muito além das
idades e condiçöes que consideraram de risco:

* 0O retorno de pessoas não identificadas que, mesmo tendo direito ã
imunização recusaram a vacina, expöe as comunidades escolares a riscos de
contaminaçöes e comprometem qualquer “protocolo de segurança”;

* com poucos dias de retorno, jû existem registros de contaminaçöes e surtos
em escolas do CEETEPS.

Os trabalhadores e trabalhadoras, tomados por sentimento de absoluta
insegurança e temor pelas suas vidas, dos estudantes e familiares, decidiram
preservar vidas e seguirem com suas aulas remotas como forma de manutenção de

>vinculos e garantia do direito ã educação, entendendo que conhecimentos se

recuperam, mas não as vidas ceifadas.

Por tudo isso manifestamos apoio ãs trabalhadoras e trabalhadores do Centro
Estadual de Educação Tecnolégica Paula Souza - CEETEPS que decidiram entrar
em Greve Sanitaria e prorrogar as aulas remotas até que as condiçöes sanitûrias e a

imunização da maioria das comunidades escolares permitam a retomada segura das
aulas presenciais.

Sala das Sessöes, 11 de agosto de 2021.

Paulo Bufalo��

Vereador PSOL
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