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Ofício n.º 022/2021

Campinas, 26 de Abril  de 2021.

Ao Sr Prefeito Municipal Dário Saadi

Ao Sr Secretário Municipal de Educação José Jorge Tadeu

Assunto: Retorno ao trabalho Presencial de profissionais da educação
municipal grávidas ou integrantes de outros grupos de risco.

Tendo em vista o retorno das aulas presenciais nos estabelecimentos da rede
municipal de ensino, em um momento ainda extremamente grave da Pandemia, com
números diários alarmante de novos contaminados, óbitos e ocupação dos leitos
hospitalares, o que deve aumentar sobremaneira a circulação do vírus e o contágio
de crianças e profissionais de educação na nossa cidade, solicito a seguinte
informação:

a) Conforme estudo publicado na revista JAMA Pediatrics, com mais de 2 mil
mulheres grávidas diagnosticadas com a Covid-19 de 18 países, as chances
de mulheres contaminadas durante a gravidez parar na UTI, ter problemas
como pré-eclâmpsia, infecções e outras complicações aumentam. Além disso,
este mesmo estudo chegou à conclusão que o risco de morte de mulheres
grávidas ao se contaminar com COVID-19 é 22 vezes maior do que mulheres
grávidas que não foram infectadas. Ainda de acordo com o estudo, bebês
nascidos de mães infectadas pelo novo coronavírus também correm maior
risco de nascer de parto prematuro e ter baixo peso. O Brasil é recordista
mundial de morte de mulheres grávidas por COVID-19. Isso se deve ao fato
da doença representar um risco maior para as mulheres nesta condição,
conforme o estudo citado acima e outros diversos estudos que já trazem um
consenso neste fato no mundo científico, somado aos problemas estruturais
de um sistema de saúde frágil para o atendimento de mulheres grávidas e
puérperas. Mais alarmante ainda, é o fato que o aumento de óbitos de
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mulheres grávidas por COVID-19 mais que dobrou quando se compara as
médias semanais de 2021 e 2020. Este aumento ficou muito acima do
aumento registrado na população em geral, segundo estudo do Observatório
Obstétrico Brasileiro Covid-19 (OOBr Covid-19). Mesmo com todas essas
evidências, nosso mandato recebeu relatos da convocação de mulheres
grávidas para atuarem nas aulas presenciais das escolas municipais. Qual a
orientação da Secretaria Municipal de Educação em relação ao retorno ao
trabalho presencial de grávidas nas escolas municipais?

b) Qual a orientação da Secretaria Municipal de Educação sobre o retorno dos
demais grupos de riscos, que apresentem algum tipo de comorbidade?

c) Essas orientações estão ocorrendo de forma centralizada para toda a rede?

d) Em caso de afastamento de servidores que participam desses grupos de
risco, como está se dando a reposição para as funções desempenhadas por
esses servidores?

e) Qual a justificativa para o fornecimento de máscaras de tecido com duas
camadas e costura na parte frontal ao invés de máscaras adequadas às
especificações determinadas pelos organismos de saúde?

Atenciosamente,

______________________
Vereadora Mariana Conti

Vereadora PSOL
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