
                                                    
 

                                                                                           
       

 

 
 
 
 

Aracaju, 08 de janeiro de 2021. 
 
Ofício Conjunto nº 001/2021 
 
SINTESE, SINDIPEMA, SINTRASE, USES e UBES 
 
 
Ao Governador do Estado Belivaldo Chagas, 
 

 

 

 

Cumprimentando-o cordialmente e na condição 

de representantes dos Trabalhadores em Educação e Estudantes do Sistema de 

Ensino do Estado Sergipe, estamos reivindicando que os Profissionais do 

Magistério, os Trabalhadores Técnicos-Administrativos e Estudantes sejam 

colocados no grupo prioritário para imunização com o advento da Campanha de 

Vacinação contra a COVID-19 a ser realizada pelo Estado de Sergipe. Nossa 

solicitação é resultado da publicação de Decreto Governamental prevendo o 

retorno das aulas presenciais nas escolas públicas para final do mês de março do 

ano em curso. 

 

Neste sentido, considerando o cenário 

epidemiológico do Estado de Sergipe, na avaliação das entidades, acima 

elencadas, o retorno das aulas presenciais só deve ocorrer com total segurança 

para professores, estudantes e servidores técnicos-administrativos, e para que isso 

seja possível é necessário a garantia da vacina para todos. Entendemos que essas 

pessoas devem ser colocadas no grupo prioritário para vacinação. Considerando, 

também, que crianças e adolescentes podem ser tanto assintomáticos quanto 

resistentes aos quadros graves da doença, mas são potenciais disseminadores, o 

percentual de contaminados e mortos pode vir a ser muito maior, uma vez que 

muitos desses estudantes moram com pessoas dos grupos de risco para COVID-

19. 

 

Outra questão que devemos levar em 

consideração e que justifica nossa reivindicação, é o fato das crianças e 

adolescentes nas escolas não respeitarem o protocolo do distanciamento social, 

bem como seguir à risca todas as recomendações sanitárias, daí a necessidade de 

só realizar o processo de abertura com total segurança desse grupo social. 

 



                          

                               
 

                                                                                                                   

                              

 

 

 

 

 

Neste sentido, enquanto entidades 

representantes dos segmentos que compõem a Comunidade Escolar estamos 

reivindicação revisão no Plano de Vacinação para população Sergipana contra a 

COVID-19 e que seja colocado no grupo prioritário para vacinação os 

profissionais do magistério, trabalhadores Técnico-Administrativos e estudantes 

de todas as etapas da Educação Básica. 
 

 

 

Atenciosamente, 

 

Ivonete Alves Cruz 

Presidenta do SINTESE 

 

 

Diego Menezes de Araújo 

Presidente do SINTRASE 

 

 

Lizandra Dawanny Bispo dos Santos 

Presidenta da USES 

 

 

Adelmo Meneses Santos 

Presidente do SINDIPEMA 

 

Ester Nunes Xavier 

Presidenta da UMESA 

 

John Micklyn Lima Santos  

Daniel Anjos 

Diretores da UBES 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ao 

Exmo. Sr. 

Belivaldo Chagas Silva 

Av. Adélia Franco, 3.305 – Inácio Barbosa 

Aracaju – SE CEP 49040-020 

 


