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São Paulo, 24 de março de 2021

Ao Senhor

ROSSIELI SOARES

Secretário de Educação do Estado de São Paulo

 

Assunto: Vacinação de profissionais da educação contra COVID-19

 

Senhor Secretário,

1. Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste solicitar a inclusão dos profissionais da educação básica da Rede
Federal atuantes no Estado de São Paulo no planejamento da vacinação contra a Covid-19, a partir do dia 12 de abril.

2. No anúncio feito pelo governador João Doria em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes em 24 de março, foi informado
que a imunização abrangerá profissionais da educação, inicialmente a partir de 47 anos, que atuam da creche ao Ensino Médio nas
redes municipal, estadual e particular.

3. Cumpre destacar que o IFSP possui 36 campi no Estado de São Paulo, todos eles com a modalidade de Ensino Médio Integrado
ao Técnico, atendendo cerca de 20 mil alunos da Educação Básica.

4. O IFSP vem realizando, além de suas atividades de Ensino, ações de combate à pandemia e mitigação de seus efeitos desde
março de 2020, com produção e distribuição de álcool em gel, máscaras, protetores faciais, manutenção de respiradores,
distribuição de cestas básicas, desenvolvimento de projetos para auxiliar negócios afetados pela pandemia, acolhimento e eventos a
distância, para contribuir com a sociedade paulista neste momento.

5. Além disso, a instituição cedeu sua parte na emenda de bancada, equivalente a dez milhões de reais, para ações do Estado no
combate à pandemia e disponibilizou, por meio do OFÍCIO 22/2021 - GAB-RET/RET/IFSP, enviado ao secretário da saúde em 19
de fevereiro, os campi do IFSP para funcionarem como postos de vacinação, oferta aqui reiterada.

6. Assim, considerando o enquadramento como profissionais da educação básica em rede pública de ensino no Estado de São
Paulo, solicitamos que o IFSP seja contemplado na previsão de vacinação ora anunciada e a divulgação da informação para que
não reste dúvidas quanto à organização da campanha.

7. Tal medida é fundamental para que possamos planejar um retorno seguro às atividades presenciais.

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente,

EDUARDO ANTONIO MODENA

REITOR
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