
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde declarou o surto do 
novo coronavírus (2019-nCoV) como Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII) em 30 de janeiro de 2020 e, após, em 11 de 
março de 2020, caracterizou o COVID-19 como pandemia2; 

CONSIDERANDO que foi declarada Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), materializada na Portaria nº 188/2020 do 
Ministério da Saúde; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979/2020 que dispõe sobre as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus, que reafirma medidas em 
consonância com o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às 
liberdades fundamentais das pessoas, bem como atribui ao Ministério da 
Saúde a competência para regulamentar a lei de enfrentamento da emergência 
de saúde pública3; 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 64.862/2020, do Governo do 
Estado de São Paulo, reconheceu tal situação e adotou medidas temporárias e 
emergenciais de prevenção de contágio, dentre elas suspensão de aulas e 
eventos, evitando-se a aglomeração de pessoas; 

CONSIDERANDO que foram estabelecidas medidas de isolamento social no 
Estado de São Paulo, conforme Decreto Estadual nº 64.864/2020 e 
Deliberação 2, de 23-3- 2020, do Comitê Administrativo Extraordinário 
Covid-19; 

CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 64.994/2020 instituiu o Plano 
São Paulo, que estabelece a metodologia de retomada gradual ao atendimento 
presencial ao público de serviços e atividades não essenciais, mas, por outro 
lado, anuncia a retomada das aulas a partir de setembro de 2020; 

CONSIDERANDO que o Secretário Executivo de Educação do Estado 
concedeu entrevista informando que a SEDUC planeja a retomada das aulas 
com a presença de 20% dos alunos, havendo um ensino híbrido, parte 
presencial e parte remoto;4 

CONSIDERANDO que o Plano São Paulo não traz dados, diretrizes ou 
estratégias que garantam aos/às responsáveis por crianças e que retornarão ao 
trabalho, antes da retomada das aulas, medidas de apoio estatal em relação ao 
cuidado das crianças ou a garantia de que para esses genitores haverá 
manutenção de trabalho em modo home office; 

CONSIDERANDO que o retorno dos/as responsáveis por crianças ao 
trabalho, sem o oferecimento, por parte do Estado, de alternativas de cuidado 



para os/as filhos/as poderá gerar impactos negativos na vida das famílias, que 
por vezes terão que deixá-los com os/as avós, pertencentes ao grupo de risco 
do Covid-19, ou na casa de parentes e amigos/as gerando, com isso, maiores 
aglomerações e que estas crianças podem, inclusive, serem colocadas em 
situação de risco; 

CONSIDERANDO que no dia 28 de maio, o Prefeito de São Paulo, Bruno 
Covas, declarou que como as escolas e creches não reabrirão há preocupação 
em diminuir os agravantes causados pela desigualdade e pediu que entidades 
incluam projetos que protejam os empregos das mulheres, já que elas exercem 
ainda o papel de principais cuidadoras das crianças; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 227, garante a 
crianças e adolescentes, com prioridade absoluta, o direito fundamental à vida, 
à saúde, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

CONSIDERANDO que a prioridade absoluta compreende a criação de 
políticas públicas e destinação de recursos públicos; 

CONSIDERANDO que quando esse público tiver seus direitos ameaçados ou 
violados, devem ser aplicadas medidas de proteção pautadas nos princípios da 
condição de sujeitos de direitos, da proteção integral e prioritária, da 
responsabilidade primária e solidária do poder público, do interesse superior 
da criança e do adolescente, da privacidade, da intervenção precoce, da 
intervenção mínima, da proporcionalidade e da atualidade, da 
responsabilidade parental, da prevalência da família, da obrigatoriedade da 
informação e da oitiva obrigatória e da participação (arts. 98 e 100 do ECA); 

CONSIDERANDO que também vários organismos internacionais já se 
manifestaram em relação ao impacto diferenciado do COVID 19 para 
mulheres e meninas, dentre eles, destacamos a ONU Mulheres que elaborou 
documento sobre os possíveis impactos e implicações mais danosas às 
mulheres; 

CONSIDERANDO que o Fundo da População das Nações Unidas (UNFPA) 
elaborou estudo denominado “COVID um olhar Para o gênero” ressaltando os 
vários impactos diferenciados para mulheres da pandemia; 

CONSIDERANDO que o número de famílias chefiadas por mulheres dobrou 
em termos espantosos, subindo de 14,1 milhões, em 2001, para 28,9 milhões, 
em 2015. Em termos percentuais, o total de famílias chefiadas por homens 
diminuiu de 72,6% para 59.5% em 2015, enquanto o percentual de famílias 
chefiadas por mulheres subiu de 27,4% para 40,5%9. Esses dados foram 



observados no livro “Mulheres Chefes de Família no Brasil: Avanços e 
Desafios” 

CONSIDERANDO que como mulheres são impactadas, de forma 
desproporcional, pelos efeitos da pandemia no que tange ao papel social de 
cuidado que lhes é atribuído, nos locais em que as atividades escolares foram 
suspensas, são as mulheres as responsáveis por se afastar das atividades de 
trabalho para assumir os cuidados com as crianças. É comum também que o 
cuidado com os/as idosos/as, o maior grupo de risco para o vírus, seja 
relegado às mulheres, bem como as tarefas domésticas, que aumentam em 
períodos de isolamento e requerem cuidados redobrados de higiene, por 
exemplo; 

CONSIDERANDO que a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) emitiu 
algumas recomendações para garantir segurança ao retorno ambiente escolar: 
retomada gradual do calendário escolar e a divisão das turmas em grupos 
menores para evitar aglomerações; 

CONSIDERANDO que o Departamentos Científicos de Imunizações e 
Infectologia da SBP 12 , destaca um conjunto de premissas através da 
publicação de uma “Nota de Alerta” e que, entre elas, destaca a importância 
de pais e professores/as buscarem informação qualificada sobre a COVID-19 
e recomenda, dentre outras, que: 

- Pais e professores devem procurar manter-se informados sobre a COVID-19 
(modo de transmissão, sintomas da doença, medidas de prevenção) por meio 
de fontes confiáveis, evitando as fake news; 

- Crianças e profissionais da educação, se doentes, não devem frequentar a 
escola; 

- A escola deve oferecer diversos locais para lavagem de mãos, água e sabão, 
álcool em gel e higienizar frequentemente os recintos e superfícies; 

- A escola deve propiciar ambientes arejados, com aberturas de janelas. 
Atividades ao ar livre devem ser estimuladas; 

- Cabe à escola evitar aglomerações, na entrada, saída de alunos ou intervalos, 
criando horários alternativos para as turmas; 

- Jogos, competições, festas, reuniões, comemorações e atividades que 
envolvam coletividade devem ser temporariamente suspensos; 

- O número de alunos por sala deve ser reduzido e os alunos podem ser 
divididos em grupos que se alternem entre a atividade presencial e à distância, 
de acordo com as disciplinas curriculares; 



- Higienização das mãos frequentemente, especialmente antes e após as 
refeições e a ida ao banheiro. Reforçar a técnica adequada, conforme 
orientada pelo Ministério da Saúde, com duração mínima de 40 segundos 
utilizando água e sabão ou de 20 segundos quando utilizado álcool gel. 

Assim, diante de todo o exposto e sob, RECOMENDA-SE: 

a) A definição, através de normativa municipal, de medidas e garantias a 
serem oferecidas pelo Município para que os/as cuidadores/as das crianças 
que, como acima exposto, são em sua maioria mulheres, possam conciliar a 
manutenção do emprego, tendo em vista a retomada gradual de atendimentos 
presenciais em atividades e serviços considerados não essenciais, com o 
cuidados da crianças já que, por ora, as aulas  estão suspensas. Exemplo: 
exigir que nos protocolos de abertura dos setores esteja contemplada a 
situação de responsáveis por crianças, que estejam com aulas suspensas, 
priorizando-se deixá-los/as em home office, sem que isso tenha como 
consequência sua demissão; 

b) A criação de medidas assistenciais emergenciais para as/os cuidadoras/res 
que, comprovadamente, perderem seus empregos, neste período, 
considerando-se que muitos/as perderão os empregos justamente em razão da 
impossibilidade de delegar os cuidados com os/as filhos/as crianças que estão 
com as aulas suspensas; 

c) Subsidiariamente, caso o Estado entenda pela reabertura de escolas e 
creches, que os indicadores e premissas que sustentam essa medida, bem 
como a previsão de estabelecimento de regras de segurança sanitária para o 
retorno gradativo das atividades escolares,  

d) Cobrar e propor às empresas, entidades patronais e instituições públicas a 
constituição de comitês, em conjunto com os sindicatos de base, para acompanhar a 
crise, garantir transparência das ações implementadas e promover iniciativas visando 
reduzir a propagação da doença nos locais de trabalho.  As empresas só receberão 
incentivos, empréstimos, financiamentos e refinanciamentos se assumirem o 
compromisso de não haver demissão 

e)Fornecimento gratuito de GLP (gás de cozinha), 1 botijão 13kg por família com aluno 
matriculado na rede pública municipal de ensino, aos desempregados, trabalhadores 
informais e trabalhadores que recebam até 1 salário mínimo;  Tabelar valor do botijão 
GLP de 13 kg em R$ 40,00; Fornecer um botijão (13 kg) de gás de cozinha por mês 
para todas as famílias que necessitarem 

 f) Distribuir cestas básicas de alimentos para as comunidades e populações que estão na 
linha da pobreza, que terão dificuldades de acessar apenas com os recursos do Programa 
Bolsa Família 

Subscrevem esse documento: 



 

 


