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EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO. 
 
 
                             Ao cumprimentá-lo desejamos nossos votos de boa gestão. 
 

SINDICATO DOS MUNICIPÁRIOS DE MONTENEGRO-SIMM, entidade       
representativa dos servidores municipais de Montenegro, por seu Presidente, diante da           
possibilidade de retorno às aulas presenciais que vem sendo anunciado em vários estados             
e municípios e divulgado pela imprensa, vem por meio desta manifestar grande            
preocupação. 
 

Isso porque o retorno das atividades escolares presenciais em meio a            
Pandemia de COVID-19 oficialmente declarada pela Organização Mundial da Saúde - OMS            
ocasionada pelo coronavírus(Sars-Cov-2), coloca os servidores, alunos, principalmente dos         
anos iniciais e a comunidade em geral em iminente risco de contágio ao vírus, tendo em                
vista que, as atividades escolares causam aglomeração e aproximação social, o que não é              
recomendado no momento, devido a grande transmissibilidade do vírus. 
 

Mesmo que se coloque em prática os protocolos de proteção, deve-se levar             
em consideração as peculiaridades do ambiente escolar, tornando-se praticamente         
inaplicável as medidas de segurança necessárias para se evitar o contágio pelo            
coronavírus. Isso se deve principalmente pela falta de controle sobre o comportamento de             
adolescentes e principalmente das crianças, o que representa potencial situação de risco de             
contaminação pelo vírus. 
 

Todos concordamos com a necessidade do retorno às aulas presenciais           
para uma melhor efetividade no aprendizado dos alunos. Ainda assim, entendemos que a             
maior PRIORIDADE em qualquer situação é a PROTEÇÃO à SAÚDE e a VIDA de TODOS               
os envolvidos e da população em geral, uma vez que, os afetados por um possível retorno                
às aulas presenciais podem ser, tanto os alunos e profissionais envolvidos, quanto seus             
familiares, criando assim uma corrente de contágio que pode se estender às famílias,             
inclusive, causando riscos maiores àqueles que tenham doenças crônicas e outras           



condições de vulnerabilidade, representando assim, um possível fracasso no isolamento          
social que essas pessoas mantém até o presente. 
 

Entendemos que é o momento de aprimorar o estudo a distância, buscando             
sempre qualificar o nível de ensino através dessa ferramenta, que na atual condição, ainda              
se faz muito necessário, melhorando sim, os meios de comunicação entre           
escola/professores e alunos e qualificando ainda mais toda a classe docente do município. 
 

Diante toda situação apresentada, o SIMM, por sua diretoria, e em harmonia             
com a maioria das manifestações de professores do quadro do magistério de Montenegro,             
se declara contrário ao retorno das aulas presenciais, principalmente no que se refere ao              
ensino infantil, enquanto não existir uma forma de controle eficaz de prevenção ao contágio              
do coronavírus, tal como uma vacina disponível a população em geral. 
 

Nesse sentido, é o presente documento, agradecendo desde já pela Vossa            
habitual atenção. 
 
                       Atenciosamente. 
 
  
 
                                                                         ______________________ 
                                                                           Carlos Henrique da Rosa 
                                                                            Presidente do Sindicato 
 
 


