
          Prezada Coordenadora. 

 

          A Pandemia do novo coronavírus tem fragilizado nossa vida cotidiana ao passo que 

continuamos com os salários picotados e atrasados. De outra parte, tudo o que o Governo 

faz é no sentido de nos sobrecarregar de trabalhos e demandas sem fim, causando-nos um 

severo desconforto, adoecimento e insegurança, pois percebemos a falta de um 

planejamento pedagogicamente adequado e condizente com as realidades e necessidades 

de nossas escolas. Em outras manifestações já me referi exaustivamente sobre o tumulto 

causado pelas várias contradições e desorganização no envio de orientações por parte da 

Secretaria da Educação e por conseguinte desta Coordenadoria.  

          Assim sendo, não temos condições para aderir aos programas oficiais propostos uma 

vez que não atendem minimamente nossas inquietações pelas inúmeras falhas que 

apresentam e por não apresentarem a segurança que buscamos e para melhor esclarecer 

enumeramos a seguir quais são elas: 

● Total garantia da imunidade do sistema das salas virtuais propostas aos ataques 

cibernéticos. 

● Garantia total de que nossos dados não serão manipulados e usados pela Fundação 

Lemann ou qualquer outro parceiro do Governo sem a expressa autorização do 

servidor por meio de documento assinado pelo mesmo. 

● Garantia de pagamento integral de salários no ultimo dia do mês conforme previsto 

em lei. 

● Subsídio financeiro para cada professor e membros da Equipe Diretiva, no valor de 

sua internet particular para efeitos de trabalhos remotos, uma vez que não recebendo 

em dia não somos obrigados e nem temos condições de manter em dia os pagamentos 

referentes ao serviço de internet. 

● A Secretaria de Estado de Educação e por conseguinte a Coordenadoria Regional da 

Educação e que atua como legitimadora das ações desta secretaria, sendo com isso 

proponente solidária com a mesma, em especial ao que se refere à imposição da 

adoção das salas virtuais propostas com pelo menos três meses de atraso em relação 

ao que as escolas foram capazes de fazer sozinhas, devem, SEDUC e CRE, assinarem 

documentos de responsabilização integral por qualquer eventual vazamento de dados 

pessoais seja de membros das Equipes Diretivas, seja de professores, alunos pais ou 

agentes educacionais, devendo se comprometer em pagar em juízo indenização por 

dano moral em decorrência de ataques cibernéticos que puderem ocorrer.  

 

          Até que estas garantias nos sejam asseguradas, seguimos no curso de nossos 

trabalhos desenvolvidos até aqui com a máxima eficácia que se conseguiu, o que não nos é 

possível contemplar no que nos está sendo imposto.  

          Atenciosamente.  

 


