
BASTA DE CONFEF/CREF NAS ESCOLAS! EM DEFESA DA VIDA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO! 

Mais uma ingerência do sistema CONFEF/CREF – Conselho Regional de Educação Física na Educação, 
desta vez, coloca em risco a vida de todos os profissionais da educação e de toda comunidade escolar. 
No dia 1/4 o CREF de SP publicou um Manifesto aos governantes dos Estados e Munícipios que evidencia 
a defesa das empresas e dos lucros em detrimento da vida e faz coro com a fala e as atitudes 
irresponsável do presidente da república, pois solicita no seu item V, em meio a pandemia de COVID19, o 
retorno das atividades das escolas de Educação Básica com adoção de medidas de higienização. Um 
absurdo! 

As orientações da OMS e dos cientistas no mundo apontam para o aumento do isolamento social, 
passando dos 50% atuais para 70%, como a forma mais eficaz de lidar com a PANDEMIA do COVID19 afim 
de evitar o colapso da saúde e salvar vidas. Se o isolamento social não for mantido não haverá medidas 
sanitárias e de higienização que possam proteger a população contra o vírus. Neste sentido, o sistema 
CONFEF/CREF empurra a todos os profissionais de Educação, seus familiares e a comunidade escolar à 
exposição ao vírus. Cabe ressaltar que o conselho não tem nenhuma legitimidade para legislar sobre 
questões sanitárias e sobre o calendário das atividades escolares. Registramos, portanto, nosso total 
repúdio ao manifesto do CREF SP. 

 

A VIDA SE DEFENDE COM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO, EPI E ISOLAMENTO! 

No dia 31/3 o Ministério da Saúde publicou a Portaria 639/20 que convoca profissionais da saúde à 
capacitação em protocolos clínicos para o enfrentamento da COVID19, no qual será utilizado o cadastro 
dos conselhos, o que inclui, na Educação, os profissionais de Educação Física e Biologia. A portaria não 
especifica as funções a serem exercidas por estes profissionais e em quais condições de trabalho. O 
CONFEF e o CRBIO Conselho Regional de Biologia, embora estabeleçam que a capacitação será para os 
interessados, já inicia o cadastro sem nenhum questionamento em defesa dos trabalhadores/as. É 
urgente cobrar do Governo Federal, a retirada dos profissionais de educação deste processo e a garantia 
de equipamentos de segurança (EPIs) indispensáveis a proteção da vida para todos os cadastrados. No 
país, observamos o aumento do número mortes dos profissionais da saúde e de cemitérios por falta de 
EPIs e condições de trabalho, n. ainda maior na sociedade com mortes sem resultado dos testes, um total 
descaso do Governo Bolsonaro, que aprofunda o sucateamento provocado pela EC95 que congela os 
investimentos na Educação e Saúde por 20 anos.  

Diante da crise aprofundada com o COVID19, todos os organismos do Estado deveriam somar esforços 
na preservação da vida, com aumento de leitos, equipamentos de segurança eficientes e em quantidade 
para todos. 

A defesa dos diretos dos trabalhadores se evidencia neste momento e as intervenções do sistema 
CONFEF/CREF demonstrar ainda mais os prejuízos deste conselho na Educação, por isso, bradamos por 
um basta! BASTA DE CONFEF/CREF NA EDUCAÇÃO! OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NÃO 
DEVEM SER OBRIGADOS A SE ASSOCIAREM AO CREF! NENHUM/A TRABALHADOR/A DEVE PAGAR PARA 
TRABALHAR! 

 

TODA FORÇA NA DEFESA DA VIDA! 
EM DEFESA DO SUS!  REVOGAÇÃO DA EC95, FIM DO TETO DE GASTOS! 
PELA MANUTENÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL!  
POR EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE! 
BASTA DE CONFEF/CREF NA EDUCAÇÃO! 
 

DEBATE CUTISTA SINPEEM INDEPENDENTE E DE LUTA 


