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COMUNICADO

Considerando-se o Decreto Nº 66.575, de 17 de março de 2022, do Governo do
Estado de São Paulo, que torna o uso de máscaras opcional para alunos,
professores e funcionários em todos os ambientes internos, exceto em locais
destinados à prestação de serviços de saúde e meios de transporte coletivo de
passageiros e respectivos locais de acesso, embarque e desembarque.
Considerando-se o Decreto Nº 7.952, de 18 de março de 2022, da Prefeitura
Municipal de Sertãozinho, desobriga o uso de máscaras faciais em qualquer
ambiente da cidade de Sertãozinho, exceto em locais destinados à prestação de
quaisquer serviços de saúde, em meios de transporte coletivo de passageiros e
respectivos locais de acesso, embarque e desembarque, e para crianças
menores de até 12 anos em qualquer local.
Considerando-se a atualização do protocolo Sanitário Institucional do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, autarquia do Governo do
Estado de São Paulo, a qual as Faculdades de Tecnologia estão subordinadas.
Considerando-se o percentual de 88,91% da população do Estado de São Paulo
vacinados com a 1ª dose da vacina e 83,59% com as duas dose ou dose única.
Considerando-se a redução drástica no número de infectados e casos de mortes
por Covid-19 no Estado de São Paulo.
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A Direção da Faculdade de Tecnologia de Sertãozinho – Deputado Waldyr Alceu
Trigo, informa ao corpo docente, discente e funcionários, que o uso de máscaras
é opcional nos ambientes internos da instituição, embora recomende fortemente
seu uso, nos momentos de maior aglomeração, isto é, durantes as aulas nos
seus respectivos ambientes, salas de aulas e laboratórios.

Prof. Dr. Mauricio Angeloni
Diretor – Fatec Sertãozinho
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