São Paulo, 20 de abril de 2021.
Boletim de Greve nº 8

A Secretaria Municipal de Educação decidiu convocar as Entidades Sindicais representativas dos
Profissionais de Educação para reuniões bilaterais (SME em separado com cada Entidade Sindical).
Reunidas no dia 20 de abril de 2021, as Entidades Sindicais ratificam a manutenção dos termos do
movimento de greve e levarão esta posição nas reuniões bilaterais:
PAUTA DA GREVE
Reivindicamos:
1 – que o retorno previsto em calendário escolar (planejamento e retorno dos alunos) se dê exclusivamente
por meio de atividades remotas;
2 –estabelecimento imediato de teletrabalho para Gestores Educacionais, Quadro de Apoio e Analistas;
3 – adoção de logística adequada para a distribuição de multimeios tecnológicos, entre outros, que não
envolvam as Unidades Educacionais, em cumprimento ao artigo 3º do Decreto 59283/20, bem como a
segurança territorial da unidade educacional;
4 -vacinação de todos os Profissionais de Educação, já que o Governo Municipal possui recursos em caixa
para aquisição de vacinas, já autorizadas pela Anvisa, ainda que de forma emergencial;
5 - equipamento de proteção individual - EPI de qualidade, em quantidade suficiente, em conformidade com
as Normas Técnicas da Organização Mundial da Saúde;
6 - suporte social às famílias dos estudantes da rede municipal, do ensino infantil ao ensino médio,
inclusive na modalidade de Educação de Jovens e Adultos;
7 - a não transferência de responsabilidade às famílias, em casos de possíveis infecções, o que já é previsto
pela SME quando cita, na Instrução Normativa 01/21, a elaboração da "Planilha da Morte", como
chamamos;
8 - a alteração do Anexo I, da Instrução Normativa 01/21, que trata das comorbidades que garantem a
permanência em trabalho remoto, em consonância com o Decreto 59.283/20. Entendemos que uma
instrução normativa deve ater-se em seu conteúdo de questões presentes em legislações anteriores e não
apontar rigidez em seu texto para além do que consta no Decreto.
Ao final da rodada de reuniões da SME com as Entidades Sindicais se reunirão para eventuais novos
encaminhamentos.

É Grave, por isso é Greve!
APROFEM- Ismael Nery Palhares Junior
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