
Moção de apoio à GREVE SANITÁRIA dos 

trabalhadores das ETECs e FATECs contra o retorno 

presencial sem garantias sanitárias  

 

Os vereadores da Câmara Municipal de __________________________ solidarizam-se com os 

técnico-administrativos, auxiliares de docentes e professores das Escolas Técnicas (ETECs) e Faculdades 

de Tecnologia (FATECs) do Centro Paula Souza (CEETEPS), reforçando sua preocupação com o retorno 

às atividades presenciais nas unidades da instituição sem que haja garantias sanitárias e de vacinação 

ampla contra a Covid-19.  

Embora os números de novos casos e de óbitos venham diminuindo aos poucos, certamente devido 

ao avanço da vacinação, eles estão muito longe de um quadro de controle da pandemia e ainda sinalizam 

um cenário trágico em nosso país. Não é hora de aumentar a tragédia e sim fazer de tudo para seguirmos 

com a maior segurança possível, até que a crise sanitária esteja controlada.  

Consideramos que o retorno das aulas presenciais é um equívoco que pode contribuir para o 

agravamento da situação. Assim, instamos a Prefeitura Municipal a proibir o retorno até que haja 

condições seguras para isso: número de casos e de óbitos em queda consolidada (os patamares seguem 

altos e com riscos de novas subidas, devido à expansão da variante delta), taxa de contaminação menor 

que 1, tempo de segurança após segunda dose da vacina nos profissionais de educação, maior parte da 

população adulta imunizada (ao menos 70% vacinados com duas doses) e condições estruturais adequadas 

nas unidades (ventilação, fornecimento de equipamentos de proteção individual etc.). 

Instamos, ainda, a Superintendência do Centro Paula Souza a suspender o retorno presencial, em 

respeito à segurança de toda a comunidade acadêmica e familiares. 

Por fim, manifestamos nosso apoio e solidariedade aos trabalhadores das ETECs e FATECs, que 

estão em greve sanitária e seguem ministrando aulas remotas online, com toda a dedicação e 

qualidade que sempre pautaram seu trabalho, até que o pior passe!  

   

 

 

_________________________________, _____ de __________________ de 2021. 

 

 

A/C: Prefeitura Municipal 

 

A/C: Superintendência do Centro Paula Souza (Ceeteps) 

gds@cps.sp.gov.br 
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