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Assunto: VACINAÇÃO DoS PROFESsORES DA REDE PRIVADA CONTRA A 
COVID 19 

Ao Excelentissimo Prefeito do Municipio de Osasco 

Senhor RoGÉRIO LINS VANDERLEI 

Excelentissimo Senhor Prefeito 

o SINPROSACO e todos os professores da rede privada do municipio de 

Osasco, recebemos com perplexidade e preocupação, informações 

compartilhadas pelas midias sociais oficiais do municipio referentes a vacinação 

dos professores do municipio de Osasco, que atendendo as orientações do 

Programa Nacional de Operacionalização (PNO) de vacinação da covid-19, que 

classifica como grupo prioritário "Todos os professores e funcionários das 

escolas públicas e privadas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino 

fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e do ensino 

superior. (p. 91), o municipio de Osasco iniciará vacinação aos profissionais da 

Rede Municipal de Educação, nos próximos dias 03 e 04 de junho de 2021, 

excluindo de forma inexplicável os professores da Rede Privada de Ensino. 

Reconhecemos todas as dificuldades que o país vem enfrentando para a 

aquisição de doses, bem como insumos básicos necessários para a produção 

da vacina em solo nacional, a falta de empenho para que esse elemento 

essencial para combater a Pandemia que assolou o mundo nos últimos 14 



meses, e as urgências que dia após dia surgem exigindo imediata ação do poder 

público para atender todas as demandas e reivindicações do direito de receber

a vacina.

No entanto, a categoria de professor, independente da Rede de Ensino que 

atuem, sáo pressionados para exercerem sua atividade em Unidades Escolares, 

muitas vezes, sem a menor condição de garantir a segurança de trabalho dos 

profissionais, sendo expostos a riscos em salas lotadas desobedecendo as 

regras de distanciamento e outros cuidados básicos pondo em risco não apenas 

a vida destes profissionais, mas a de um enorme contingente de pessoas que os 

cercam em seus contatos cotidianos, familiares, outros profissionais e até 

mesmo estudantes, visto que estes profissionais não lecionam em um único 

local, sendo estes professores potenciais transmissores do virus. 

Além disso, a atividade docente é indispensável para a manutenção e 

recuperação econômica do município, visto que a Escola se coloca como local 

essencial para a guarda das crianças para que seus pais possam exercer suas 

atividades profissionais e garantir o funcionamento da cadeia produtiva. 

No caso especifico das Escolas da Rede Privada, temos uma relação mais 

crítica, visto que, desamparados por uma estabilidade no emprego, não 

podemos nem mesmo exercer pressã sobre seus empregadores para exigir 

garantias de trabalho seguras, sob o risco da perda do emprego e garantia 

essencial de sobrevivência, tendo gue se submeter as quaisquer condições que 

são impostas e até mesmo, aturar a desobediência às decisões judiciais que Ihes 

dão algum resguardo e cometimento de outras irregularidades, como o 

SINPROSASCO vem denunciando junto aos órgãos competentes de forma 

repetitiva e reiterada. 

Entendo ser a Prefeitura do Municipio de Osasco o órgão responsável pela 

"coordenação e a execução das ações de vacinação elencadas pelo PNI,

incluindo a vacinação de rotina, as estratégias especiais (como campanhas e 

vacinações de bloqueio)" (pag. 97 PNI "competências da Gestão Municipal), o 

SINPROSASCO, órg�ão representativo da categoria especial dos professores da 

Rede Privada de Ensino do Município de Osasco, vem até Vossa Senhoria, 

solicitar que seja feita uma revisão na decisäo a despeito desta vacinação 

aos Professores do ensino básico, e que sejam, como descrito no documento 



proposto pelo Ministério da Saúde, incluidos todos os professores que 

lecionem no municipio de Osasco em Escolas Privadas ou publicas, 

observando o principio da isonomia, evitando assim, caracterizar uma açao 

discriminatória contra nossos representados 
Convém destacar que a vacinaçao destes profissionais vai de encontro as 

frequentes discussöes acerca dà questão da essencialidade do setor da 

Educação, se o setor educacional é tido como realmente importante para o 

retorno a normalidade, porque naão tratar seus profissionais como tal, sem 

distinção ou atitudes meramente politicas, atendendo, principalmente os 

munícipes, que esperam uma ação do máximo gestor municipal responsávele 
proativa para que a cidade possa retomar seus caminhos naturais próximo a umna 

normalidade, com o retorno de todas as suas atividades de forma segura. 

Considerando que a Rede Privada do municipio conta com aproximadamente 

2.000 (dois mil) professores, muitos deles lecionando em mais de uma rede 

alguns que já foram atendidos com a vacina, seja por idade ou por comorbidade, 

não falamos de um número que possa colocar em risco toda a estratégia do 

municipio em seu plano vacinal, acreditamos que o risco em deixar estes 

profissionais desamparados seja mais sério, e que os ônus que recairão sobre 

os responsáveis pelas estratégias de saúde do municipio e, sobretudo, Vossa 

Excelência, serão muito mais caros. 

Acreditamos na sensibilidade de Vossa Senhoria no atendimento de nossa 

solicitação, no respeito aos professores da Rede Privada do Municipio de 

Osasco e em sua visão progressista em perceber que desamparar estes 

profissionais tão essenciais para o avanço a uma possivel volta a normalidade 

com familias seguras, será um alto preço que a História seguramente irá cobrar. 

Aguardamos o retorno desta solicitação acreditando numa decisão satisfatória e 

compativel com a responsabilidade que este cargo exige. 

Atenciosamente, 

SALOMÃÓD#ÕASTRO FARIAS 
PRESIDENTÉ DO SINPROSASCo 

EPESENT 
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