
São Paulo, 11 de março de 2021.

CARTA DE REPÚDIO

Nós, professores da EE Prof. Luzia Godoy, abaixo nomeados, vimos pelo presente,
manifestar o nosso veemente repúdio aos fatos ocorridos neste estabelecimento de ensino
desde o retorno das aulas presenciais, que culminaram com a morte da Prof. Lisbete Mara
Del Vecchio.
A partir do primeiro caso de COVID  confirmado, em 8  fevereiro de 2021, temos assistido a
uma sucessão de erros e descumprimentos dos protocolos de segurança exigidos pela
resolução SEDUC 11 e a rede no. 102 da DE Norte 2, cometidos pelo trio gestor desta
escola, a saber :
1. a falta de transparência caracterizada pela não comunicação imediata do primeiro caso
positivo de professor a este corpo docente.
2. o não afastamento preventivo por 14 dias dos professores considerados  suspeitos, por
terem tido contato próximo não intencional com o professor postividado.
3. A permissão da volta ao trabalho de professores com testes  de resultado negativo ,
porém totalmente sintomáticos.
4. a demora em tomar providências correlatas,  inclusive de sanitização, e em relação a
alunos/classes contaminadas.

Estes erros e omissões,a pretexto de aguardar uma orientação da Supervisão e Diretoria de
Ensino,a despeito da  existência da  legislação , provocaram uma contaminação
desnecessária e que poderia ter sido evitada.
O  cenário perigoso de trabalho , sob o risco da ação de um vírus mortal,  exige da gestão
prontidão e comprometimento no cumprimento das normas legais para a proteção da vida.
E isto, infelizmente, não aconteceu em nossa escola. A morte da professora Lisbete não foi
uma fatalidade. Ela foi contaminada em  trabalho presencial, pela falta  de prontidão do
seguimento dos protocolos de segurança determinados por lei.
Terminamos esta carta com um trecho da "Carta ao Povo de Deus", escrita por 152 bispos e
arcebispos eméritos do Brasil ao governo federal :

"Todos, pessoas e instituições, seremos julgados pelas ações ou omissões neste momento
tão grave e desafiador."

Assinam, os  professores:

1.Marcia de Paula       10. Carla 19. Rosalia
2.Marilda                     11  Rozana 20. Alessandro
3. Francisca                12. Alexsandra 21. Renata
4.Isabel                       13. Onita 22. Ofélia
5. Marly                       14. Paula HIrói 23. Francibere
6.Marina                      15 Eliana Patricia
7.Railla                        16. Eliana
8.Suely                        17.Jane
9. Lidiane                     18. Eliandra


