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Ofício SG nº 0225/2021. 

São Paulo, 27 de maio de 2021. 

 

À  

SME - Secretaria Municipal de Educação   

At. Exmo. Sr. Secretário Municipal da Educação Fernando Padula Novaes 

C.C.: Sra. Secretária Adjunta Minea Paschoaleto Fratelli 

C.C.: Sra. Miriã Gomes do nascimento, Assessoria de gabinete 

Rua Borges Lagoa, 1230 - Vila Clementino – São Paulo – SP  

 

REF: DADOS OFICIAIS SOBRE O MAPEAMENTO DA ATUAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS READAPTADOS. 

 

A Secretaria Municipal de Educação possui o maior número de trabalhadores na 

Prefeitura Municipal de São Paulo, e figura também, infelizmente, em primeiro lugar no 

número de afastamentos e de readaptados segundo a última publicação do Atlas 

Municipal de Gestão de Pessoas Edição 2013. 

 

Neste contexto conhecer de fato a realidade cotidiana destes trabalhadores é 

fundamental para uma ação efetiva e necessária para conter o possível agravamento do 

adoecimento do trabalho, bem como a construção de uma Política efetiva de valorização 

destes servidores que por razões diversas não conseguem realizar suas atividades 

laborais em sua plenitude, mas que podem e devem ser acolhidos. 

 

Assim, o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias 

do Município de São Paulo – SINDSEP-SP, vem por meio deste solicitar informações 

sobre o objetivo da pesquisa e que, tão logo concluam o “Mapeamento da Atuação dos 

profissionais Readaptados” em andamento pela Secretaria Municipal de Educação, nos 

sejam repassados em sua totalidade os dados obtidos por ela. 
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Lembramos que em audiência junto a este órgão, o Sindsep já se dispôs a 

elaborar conjuntamente com SME propostas de combate ao absenteísmo e alternativas 

que minimizem o quadro de adoecimentos dos profissionais de Educação, vinculados a 

um Plano de Atendimento e Acompanhamento a Saúde, como política pública a ser 

desenvolvida na PMSP, a começar por esta importante área. 

 

Na oportunidade aproveitamos nos colocar à disposição para construir de forma 

coletiva ações concreta em prol desde valorosos trabalhadores, que apesar de 

readaptados, seguem prestando relevantes serviços aos munícipes. 

 

No aguardo do atendimento a nossa solicitação, agradecemos e nos colocamos a 

disposição para maiores informações. 

 

           

 

                                      Atenciosamente, 

 
    

                                                    

 

 

 

Sérgio Ricardo Antiqueira         Maciel Silva Nascimento 

            Presidente                                        Sec.de Política P/ Trab. da Educação  

 

 
 

 


