
 
Ofício 22/2021 – SINTEPS 

São Paulo, 24 de novembro de 2021. 
 
 
Prezada Senhora 
Laura Laganá, 
Diretora Superintendente do CEETEPS. 
 
 

A Diretoria Executiva do SINTEPS, representante dos professores e servidores técnicos e 
administrativos das Escolas Técnicas Estaduais (ETEC) e das Faculdades de Tecnologia (FATEC) 
do Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Estado de São Paulo (CEETEPS), 
vem reivindicar de V. S.ª que atenda as reivindicações de inclusão, devidamente justificadas, ao 
protocolo sanitário institucional para prevenção da Covid-19 nas unidades da instituição. 

Esta discussão é muito pertinente tanto pelo alerta da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
no que diz respeito à 4ª onda de Covid-19 no mundo, o que inclui o Brasil, bem como a incidência 
de novos casos da doença nas unidades do CEETEPS. 

A uniformização de informações e procedimentos é urgente, tendo em vista que cada unidade 
trata os casos de contaminação ao seu bel prazer. Umas afastam as turmas envolvidas, outras 
afastam somente os professores que tiveram contato, e nenhuma afasta os funcionários que tiveram 
contato com as pessoas contaminadas. 

Segundo a OMS, TODAS as pessoas que tenham contato com pessoas contaminadas pela 
Covid-19 DEVEM ser isoladas – e isso não ocorre no CEETEPS. Também, países e governos que 
encaram a pandemia de forma séria realizam a testagem das pessoas que tiveram contato com os 
infectados pelo vírus. No CEETEPS, isso não é feito. 

Assim, seguindo as orientações internacionais de prevenção da Covid-19, reivindicamos que 
sejam incluídas no PROTOCOLO SANITÁRIO INSTITUCIONAL: 

 

1. TODAS AS PESSOAS que tiverem contato com pessoa infectada no ambiente escolar 
DEVEM SER IMEDIATAMENTE postas em trabalho remoto pelos 14 dias de incubação do 
vírus no organismo, evitando assim a disseminação da doença novamente, lembrando que 
os servidores técnicos e administrativos são pessoas assim como os docentes e não podem 
ser excluídos desta recomendação, como tem sido prática em todas as unidades escolares 
do CEETEPS. 
 

2. Inclusão de TESTAGEM regular e frequente nas unidades do CEETEPS, às expensas do 
empregador, visto que o responsável pela segurança e controle do ambiente laboral é do 
empregador. 
 

3. O aumento do número de máscaras distribuídas aos trabalhadores, para que possam ser 
descartadas conforme normas de segurança, pois os professores salivam muito ao falar 
durante as aulas e devem ter máscaras secas para troca regular, conforme preveem as 
normas de segurança contra a Covid-19. 
 



4. Impedir que qualquer ambiente que não tenha ventilação natural seja utilizado para aulas e 
agrupamento de pessoas, visto que comprovadamente o vírus se espalha pelo ar e, em 
ambientes não ventilados, a contaminação é certa. Temos informações que ambientes sem 
ventilação foram liberados para uso como sala de aula. 
 

5. Aumentar a quantidade de totens para o uso do álcool em gel para higienização frequente 
das mãos, visto que há muito contato com superfícies comuns nas unidades. Temos 
denúncias que faltam totens em várias unidades. 
 

6. Evitar as aglomerações nas unidades, fazendo horários de entrada, intervalos e saídas 
escalonados, pois da maneira como ocorre no presente momento as aglomerações são 
constantes. Não há uma unidade sequer com revezamento de horário de entrada. 
 

7. Unificar o tratamento entre ETECs e FATECs, visto que para estas últimas ainda está 
permitido o trabalho remoto e/ou o rodízio de alunos, enquanto nas ETECs esta permissão 
inexiste. 
 

8. Divulgar um vídeo institucional que uniformize as informações, regras e procedimentos para 
evitar os vários entendimentos equivocados por parte das supervisões regionais, direções e 
supostas equipes de combate à Covid-19 nas unidades. 
 

9. Divulgar e deixar afixado em locais de fácil acesso a composição desta equipe de combate 
nas unidades, para que toda a comunidade escolar saiba a quem se dirigir em caso de 
dúvidas. Na mesma divulgação, colocar os contatos dos responsáveis, da Vigilância Sanitária 
e do Posto de Saúde mais próximo à unidade. 
 

10. Instalar divisórias de acrílico nas áreas administrativas, para evitar o contato entre as 
pessoas.  

 

A maioria das reivindicações não requer gasto de dinheiro, apenas a boa governança 
institucional, de forma que esperamos que a instituição se atente ao momento crítico pelo qual o 
mundo vem passando face à nova onda de Covid-19, a fim de evitar sua chegada e instalação em 
nosso país. 

Aguardando que as reivindicações trazidas pelos trabalhadores representados por este 
Sindicato sejam atendidas, 

 

Despedimo-nos, 

Atenciosamente,  

 
 
 

 
Silvia Elena de Lima (Presidente do SINTEPS) 

 
 


