
 

Av. Rio Branco, 790, Centro - Natal/RN - CEP: 59.025-002 - CGC nº 08.428.989.0001/40 
Fone:(84) 3211-4434/3211.4432 - E-mail: sinte_rn@hotmail.com Site: www.sintern.org.br 

 

 
Ofício Nº 145/20 - CG                                      
 

Natal (RN), 09 de outubro de 2020.  
 
 
A Senhora 
CRISTINA DINIZ BARRETO DE PAIVA 
Secretária de Educação do Município do Natal 
Natal/RN 

 

Senhora Secretária  

  Comunicamos através do presente ofício nossa retirada da 

comissão que trata do Plano de Retorno. Esse posicionamento é resultado do 

tratamento dado pela Prefeitura do Natal aos professores e professoras, no 

tocante ao descumprimento da legislação vigente, que obriga o município a 

atualizar o salário do magistério desde o mês de janeiro. 

    Desde o primeiro momento que entramos nessa comissão, 

afirmamos que não se pode supor um retorno às aulas sem que a valorização 

profissional seja garantida, não apenas como um discurso, mas como prática da 

gestão. Nesse sentido, colocamos em reunião a necessidade de constar no 

Plano o dever do município de garantir o cumprimento da lei, inscrito na 

expressão “atualização salarial”. Sem a sinalização explícita da valorização da 

carreira e do reconhecimento do direito, não cabe discutir um retorno, que imporá 

diversas alterações na rotina das escolas, novas exigências aos/às 

professores/as, e que só poderá ser posto em prática por aqueles/as a quem a 

Prefeitura não valoriza ou reconhece como protagonistas desse processo. 

    Além disso, temos nos pautado pelas orientações da Organização 

Mundial da Saúde e temos nos preocupado com as orientações repassadas na 

comissão, que apontam para a flexibilização das medidas até aqui reconhecidas 

e recomendadas como seguras para a prevenção do corona vírus. Entre elas 

podemos destacar a possibilidade da volta de pessoas com comorbidades ao 

trabalho, o uso de remédios apontados como preventivos ao vírus, quando o 

mundo não apresenta um consenso sobre a existência de prevenção à doença, 

e a descaracterização da segurança do isolamento social. Ainda que haja 

debates no meio acadêmico sobre quaisquer dessas questões, observamos que 

mailto:sinte_rn@hotmail.com


 

Av. Rio Branco, 790, Centro - Natal/RN - CEP: 59.025-002 - CGC nº 08.428.989.0001/40 
Fone:(84) 3211-4434/3211.4432 - E-mail: sinte_rn@hotmail.com Site: www.sintern.org.br 

 

essas orientações caminham no sentido de neutralizar as preocupações sobre a 

gravidade da pandemia e motivar a volta, ainda que precipitada, ao ambiente de 

trabalho. 

    Dessa forma, expressamos nossa não concordância com o 

documento atual e nos retiramos da discussão e das decisões sobre o Plano de 

Retorno. Por fim, expressamos nosso respeito a todos e todas que permanecem 

na comissão ao tempo em que desejamos um bom trabalho. 

    Respeitosamente, 
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