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Ofício 049/2020 

 

Jaguariúna, 07 de Julho de 2020 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS 

Prefeito de Jaguariúna-SP 

 

A Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna apoia as necessárias 

medidas de  restrição adotadas por Vossa Excelência, visando à preservação 

da vida e da saúde da população, mesmo ciente das grandes dificuldades que 

podem acarretar para as empresas e os trabalhadores. 

No âmbito da saúde pública, adotamos e temos orientado os nossos associados 

a seguirem as medidas definidas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de 

Estado de Saúde, pela Secretaria Municipal de Saúde e pelas demais 

autoridades sanitárias. 

Todas as recomendações de preservação da saúde estão sendo adotadas, 

porque estas dependem exclusivamente da responsabilidade individual. Nossa 

preocupação também passa a ser com ações que preservem a economia do 

município e a continuidade dos negócios existentes na cidade. 

Um dos setores atingidos é o de Escolas de Dança, por isto cumpre nos 

informar o que está estabelecido no Plano São Paulo de Retomada da 

Economia. 

a- Conforme Deliberação 11 de 06 de Julho 2020 do Comitê Administrativo 
Extraordinário do COVID-19 (ANEXO I) 

1) A atividade do setor de " cursos livres" não é  regulada pela Secretaria de  

Educação, Conselho Estadual de Educação ou  qualquer órgão relacionado às  

atividades educacionais reguladas. Por isso  mesmo é conhecido como  

"educação não-regulada". Portanto,  recomendamos que esse setor não seja  

enquadrado no faseamento próprio da  educação para a reabertura das  

atividades durante a pandemia do novo coronavírus. O  pleito para que o setor  

siga o faseamento da  área de "serviços" do Plano São Paulo nos parece  

adequado.  

2) Dadas as características  educacionais desse setor, conforme 4 reuniões que  

esta secretaria conduziu com  seus representantes durante o processo de  
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construção dos protocolos de  reabertura durante a pandemia do novo     

coronavírus, recomendamos que as  empresas sigam as regras definidas nos  

protocolos sanitários voltados para a  educação, mesmo sem cumprir o  

faseamento específico da mesma.  Entendemos que os protocolos sanitários  

para a etapa 1 do  faseamento próprio da educação precisam ser cumpridos  

durante as fases 2 e 3 do Plano São Paulo para a  educação não-regulada e os  

protocolos da etapa 2  devem ser adotados na fase 4 para  esse setor, voltando 

à  normalidade na fase 5. As  unidades de "cursos livres"  deverão se atentar 

tanto  aos protocolos gerais de  cada etapa, quanto aos  previstos 

especificamente para o  "subsetor: Ensino Superior, Profissional e  

Complementar", no qual está inserido. Esses protocolos estão disponíveis no 

site https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/.  

3) Segundo Rossieli Soares, secretário estadual da Educação, a decisão ocorreu 

porque o setor de educação complementar foi classificado da mesma maneira que o 

setor de serviços no Plano São Paulo “Em relação à educação complementar, algo que 

se decidiu é que ela vai para o Plano SP. Já foi tomada essa decisão pelo comitê de saúde. 

Ela é uma área não regulada, ou seja, são as escolas de dança, de inglês, onde os conselhos 

estadual, municipal e nacional de educação não atuam. Portanto elas são uma prestação de 

serviços para o cidadão e passam a seguir as regras do Plano SP, mas também observando 

os protocolos de educação”, disse Soares. 

 
Diante do ineditismo do atual momento, gostaríamos que de imediato colocasse 

em Decreto Municipal a Categoria de Escolas de Dança na Fase referente 

SERVIÇOS, para a retomada das  atividades presenciais seguindo os referidos 

protocolos sanitários recomendados para o Setor de Educação. 

 

Contamos com a Vossa compreensão para que possamos manter os empregos, 

evitar o caos social e oferecer condições para que estas atividades que primam 

pela educação do cidadão sobrevivam. 

Sendo o que se apresenta no momento, colocando-nos à disposição para 

eventuais esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar elevados 

votos de apreço e consideração. 

Atenciosamente, 

-------------------------------------------------- 

João Rodrigues dos Santos  

Presidente- Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna 

Gestão 2019/2022 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/

