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APEOESP INGRESSA COM 
REPRESENTAÇÃO CONTRA 
MEDIDAS DA SEDUC QUE 
COLOCAM EM RISCO DE 

VIDA PROFESSSORES COM 
COMORBIDADES

Em reunião virtual mantida na manhã desta quinta-feira, 18 de fevereiro, 
com o Procurador João Paulo Faustinoni, do Grupo Especial da Educação 
(GEDUC) do Ministério Público Estadual, a Presidenta e diretores da APEOESP 
trataram das medidas autoritárias e ilegais que o secretário da Educação vem 
tomando em relação a professores do grupo de risco e demais professores 
da rede estadual de ensino e da gravidade da situação nas escolas estadu-
ais, que até o momento de fechamento deste boletim já contabilizavam 617 
casos de covid, em 356 unidades.

Antes da reunião, a APEOESP já ingressara com representação junto ao 
GEDUC em relação à pressão exercida sobre professores com comorbidades 
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para que assumam qualquer consequência advinda do trabalho presencial 
nas escolas, embora sejam convocados para esse trabalho. Essa decisão 
é um verdadeiro absurdo e atenta contra os mais elementares direitos da 
nossa categoria. Colocando a vida desses professores em risco, a SEDUC 
quer se livrar de responsabilidade, transferindo-a à próprias vítimas de sua 
irresponsabilidade.

Com relação ao risco coletivo que todos os profissionais da educação, es-
tudantes e suas famílias correm diariamente devido à insanidade da volta às 
aulas, o GEDUC se colocou à disposição para trabalhar no sentido da defesa 
da vida, da vacinação prioritária dos profissionais da educação, da vigilância 
das condições de segurança sanitária nas escolas, apontando também seus 
limites para esse trabalho, em razão da existência de ação judicial já em 
andamento pelo fim das aulas presenciais.

Desta forma, a APEOESP vai ingressar com novas petições no processo 
judicial, para que a fiscalização nas escolas seja realizada pelas entidades 
e comunidade escolar, tendo em vista que o governo está omitindo dados e 
dificultando o ingresso do sindicato nas unidades escolares.

Todos os professores e as professoras que forem vítimas de qualquer 
pressão, assédio moral ou constrangimento ilegal devem de imediato pro-
curar o departamento jurídico na subsede e relatar o caso em presiden@
apeoesp.org.br.

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO NÃO 
RESPEITA NENHUM PROTOCOLO E 
COLOCA TODOS EM RISCO

A APEOESP denunciou mais uma vez ao GEDUC que a SEDUC está 
mandando as escolas juntarem classes, pela ausência de professores 
e estudantes. O objetivo é mascarar a 
realidade e criar a falsa impressão de 
que há aula normal na rede estadual de 
ensino. Além de não propiciar nenhuma 
aula de qualidade, juntar classes facilita a 
possibilidade transmissão do vírus.

Neste governo, tudo é fake. Como já 
dissemos, o secretário da Educação mente 
ao dizer que os protocolos estão sendo 
cumpridos. Não há nenhuma segurança 
sanitária nas escolas, não há equipamentos 
de proteção, não há funcionários suficientes 
para limpeza, salas adequadas etc.


