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---------- Forwarded message --------- 
De: Professores Campus Santana <professorescampussantana@gmail.com> 
Date: qui., 20 de jan. de 2022 às 01:10 
Subject: Denúncia iFAL Santana do Ipanema (direito à vida) 
To: <pral-sac@mpf.mp.br>, <matheus.correia@mpt.mp.br>, <rosa.falcao@mpt.mp.br> 
Cc: Carlos Guedes / Reitor - IFAL <carlos.guedes@ifal.edu.br>, Cledilma Costa / PROEN-IFAL
<cledilma.costa@ifal.edu.br>, Pró-Reitoria de Ensino Ifal <proen@ifal.edu.br>, Corregedoria - IFAL
<corregedoria@ifal.edu.br>, Procuradoria Federal <procuradoria@ifal.edu.br>, Ouvidoria IFAL
<ouvidoria@ifal.edu.br>, SIASS IFAL <siass@ifal.edu.br> 

Ao Ministério Público Federal
Ao Ministério Público do Trabalho - 19ª Região
Ao Reitor do iFAL Carlos Guedes
À Pró-Reitoria de Ensino do iFAL
À Corregedoria do iFAL
À Procuradoria Federal do iFAL
À Ouvidoria do iFAL
Ao SIASS iFAL

Senhores, 

O Instituto Federal de Alagoas, no campus Santana do Ipanema, está prestes a pôr em risco mais 600 pessoas de
forma direta, através de uma decisão tomada por um pequeno grupo de servidores sem formação na Área de Saúde,
para discutir tema complexo que envolve os protocolos sanitários para o enfrentamento da pandemia.

Ocorre que, em um espaço colegiado denominado Conselho de Campus, 6 servidores votaram favoráveis ao
retorno de aulas presenciais a partir do dia 24 de janeiro de 2022, em um momento crítico em todo o Estado,
inclusive na própria cidade de Santana do Ipanema que possui poucos leitos para atender uma grande região.

É sabido que nenhuma outra unidade do Instituto Federal de Alagoas adotará a mesma decisão, que contraria o
próprio setor de saúde do iFAL, bem como as decisões também vistas na Universidade Federal de Alagoas. Outras
unidades do Instituto Federal de Alagoas tiveram suas aulas presenciais suspensas ou adiadas no dia ontem por já
apresentarem servidores e estudantes suspeitos e casos de confirmação de Covid-19, além do H3N2.

É necessário informar que o campus Santana do Ipanema se recusa a entregar equipamentos de proteção
individual aos professores, informando em várias reuniões que não dispõe de máscaras e demais itens de proteção
contra a Covid-19 necessários ao trabalho docente. 

Tal arbitrariedade segue na contramão das recomendações realizadas pelos médicos do setor de saúde do Instituto,
Jorge Guedes e Maria Carolina Santa Rita, que apresentaram dados sobre o aumento dos casos de contaminação
de covid e influenza no estado de Alagoas na primeira semana de 2022, em reunião extraordinária do Colégio de
Dirigentes do Instituto Federal de Alagoas da última sexta-feira, 14 de janeiro.

Nesse propósito, os Professores do campus Santana do Ipanema preocupados com: a aglomeração de mais de 600
pessoas em um campus que não apresenta janelas em sua estrutura física nas salas de aulas; a ausência de
equipamentos de proteção individual para o cumprimento efetivo dos protocolos sanitários de segurança; os
riscos previstos para os estudantes, em sua maioria menores de idade, e aos seus familiares; os riscos
previstos para os servidores e seus familiares; solicitam providências necessárias para a adoção de medidas
protetivas à vida da comunidade escolar que é composto por estudantes e servidores de mais de 40 cidades
distintas.

A Corregedoria do iFAL e a Procuradoria Federal do iFAL para apresentar informações sobre a legalidade de
documentos e decisões institucionais impositivas que ameaçam o direito à vida de servidores, estudantes e pais,
num momento crítico ainda de pandemia que assolou às famílias nos últimos 2 anos.
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Professores do campus Santana do Ipanema 
Instituto Federal de Alagoas - iFAL

Sintietfal . <sintietfal@sintietfal.org.br> 21 de janeiro de 2022 15:56
Para: prof.hugobrandao@gmail.com, yurideleon_bms@hotmail.com, carlosborgesjr@live.com, elainecdsl@gmail.com,
Tesouraria sintietfal <tesouraria.sintietfal@gmail.com>
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