
PACTO PELA VIDA: PREFEITO BRUNO COVAS  
E SECRETÁRIO FERNANDO PADULA  

ABRAM UMA VERDADEIRA NEGOCIAÇÃO

Carta aberta à população e às trabalhadoras/es da educação

O Sindsep junto com as demais entidades que representam os profissionais da educação com a 
administração municipal está buscando o diálogo com a Prefeitura. Compreendemos a necessidade 
de estabelecimento de um Pacto pela Vida. 
 

A deliberação das entidades e dos trabalhadores por realizar uma greve diante da decisão unilateral 
da Prefeitura pela retomada das atividades presenciais em pleno crescimento vertiginoso da pan-
demia, com o aumento no número de casos, ocupação das UTIs, leitos hospitalares e óbitos, foi um 
ato em defesa do maior dos direitos: a vida. O motivo desta greve é inédito, sua bandeira e causa é 
a vida dos estudantes e suas famílias, dos trabalhadores/as da educação, tornando inquestionável a 
sua legitimidade.  
 

Ao convocarmos a Secretaria Municipal de Educação para pactuar pela salvação de vidas de profis-
sionais, crianças, jovens e suas famílias, esperamos compartilhar no futuro do mesmo objetivo. Para 
alcançá-lo a Secretaria da Educação e a Prefeitura devem investir no diálogo como instrumento. 
Podendo ser construído de forma coletiva calendários, projetos e critérios para garantir o menor 
prejuízo possível para crianças e famílias, porém, sem lançar mão de medidas que coloquem a vida 
de todos em risco.  
 

No entanto, só podemos vislumbrar que a Secretaria Municipal da Educação partilha da mesma pre-
ocupação se for declarado o reconhecimento da legitimidade desta greve, o que é absolutamente 
incompatível com a medida de corte de salários. Em qualquer outra greve, a medida é compreendida 
como “retaliação” ou “opressão” por parte do governo.  
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Queremos um Pacto pela Vida dos estudantes, suas famílias  
e das trabalhadoras e trabalhadores da educação



 
Nesta situação de escolha entre ter o corte de salário ou manter a luta pela própria vida não é justa. 
No momento em que cortar salários em meio à pandemia significa forçar e pressionar trabalhado-
res, reconhecemos que não encontramos palavras para exprimir o significado de tal ato. Assim, o 
primeiro ponto que vimos requerer é que se reconsidere a decisão pelo apontamento de faltas aos 
servidores grevistas. 
 

Ainda, queremos nova rodada de negociação até esta quinta-feira (25), com as considerações sobre 
o contido no ofício emitido pelo Fórum das Entidades, a pedido da secretaria executiva, Malde Vilas 
Boas, durante o processo de negociação. 
 

Desta forma, poderemos ter um retorno rápido quanto ao que pedem as entidades e buscarmos um 
entendimento negocial que se traduza no pacto pelo qual estendemos as nossas mãos para que 
busquemos conjuntamente as saídas. Uma não resposta a este aceno e gesto das entidades deixam 
todos os profissionais e sindicalistas temerosos pelo que está por vir.  
 

Temor que com certeza se transfere para a população já insegura com o colapso do sistema de 
saúde e funerário que se avizinham ou se instaura na cidade. Mais uma vez, insistimos, nossas mãos 
seguem estendidas. Temos uma grande oportunidade de não reproduzir os erros de outras capitais 
ou mesmo os nossos próprios. 
 

 Aqueles que não se dispuserem a pactuar pela vida como exige o momento e a situação do Brasil, 
terão seu devido lugar na história ao lado das figuras mais desprezível que este país já conheceu. 
Temos certeza de que os representantes da Secretaria Municipal de Educação trabalharão no senti-
do oposto a este. 
 

O movimento grevista do estado e município obtiveram uma vitória parcial importante com a con-
quista ao direito a vacinação dos profissionais da educação e podem não ser efetivadas diante das 
atitudes negacionistas dos governos. Como pode se prolongar nos próximos meses para que se 
tenha uma situação segura para estes profissionais e isso não coloca de lado o risco que corremos 
hoje. Portanto, é um momento que exige ainda mais o diálogo. 
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É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz,  
de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. 

 
Paulo Freire


