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Sindicato dos Trabalhadores da Unesp

Vacinação para profissionais da
educação inclui colégios e CCIs da
Unesp. Sintunesp apoia movimento
por vacinas para todos
O plano de vacinação específico para os profis-

sionais da educação no estado de São Paulo, anunciado
em 24/3, inclui os que atuam nas redes pública e privada
da educação infantil ao ensino médio, com idade a partir
de 47 anos. Segundo material divulgado pelo governo,
serão alcançadas cerca de 350 mil pessoas, entre professores e servidores administrativos, o que corresponde a
40% do total. O ensino superior ficou de fora. No entanto, uma parcela dos servidores docentes e técnico-administrativos da Unesp está incluída: trata-se dos que
trabalham nos colégios técnicos e nos CCIs. Se é este o
seu caso, não deixe de se vacinar.
A inclusão da educação no plano de imunização
é uma tentativa de minimizar a rejeição à reabertura das
escolas em meio ao recrudescimento da pandemia de Covid-19 no estado e no país. No entanto, a medida é absolutamente insuficiente para garantir um retorno seguro
das aulas presenciais.
Na atual fase da pandemia, com as novas variantes do SARS-COV2 circulando de forma descontrolada,
as estatísticas mostram que os mais jovens já estão sendo
acometidos, inclusive com gravidade e óbitos. A vacinação de uma parcela dos profissionais da educação não
impede os altos riscos de contaminação para a parcela

não vacinada e para os estudantes, que continuarão levando o vírus para casa. Estamos no pior momento desde
o início da crise sanitária em março de 2020, com quase
360 mil mortos no país, sendo perto de 85 mil no estado
de São Paulo. O sistema hospitalar está em colapso ou
muito próximo disso, com doentes morrendo sem conseguir acessar uma vaga de UTI.
Neste cenário, o Sintunesp soma-se a outras entidades representativas da educação para reivindicar:
Vacinação ampla para toda a população,
com a aquisição de imunizantes pelo Ministério da
Saúde. Que o governo federal abandone a política
negacionista e passe a agir efetivamente para suprir
o país com as vacinas necessárias à proteção das pessoas e retomada da atividade econômica;
Vacinação para todos os profissionais da
educação, de todas as faixas etárias, da educação infantil à superior;
Retorno às atividades presenciais nas escolas e universidades somente num cenário de controle da pandemia.

