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Governo nega
volta de aulas
presenciais

Mães
lamentam
interrupção
prolongada

Após presidente do sindicato de escolas afirmar que
suspensão não seria prorrogada, governador disse
que ainda não é o momento de retomar atividades
retorno das aulas presenciais nas escolas do
estado, interrompidas
desde março, segue sem previsão após o governador Paulo Câmara afirmar, ontem, que ainda não é o momento de reabrir
as unidades. Em pronunciamento, Paulo Câmara disse que uma
reabertura “ainda não tem, no
mundo, parâmetros científicos
e precisos de controle.”
Pela manhã, donos de escolas,
professores e pais de alunos se
reuniram em protesto organizado pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Pernambuco (Sinepe), em

O

frente ao Palácio do Campo das
Princesas. Após ser recebido, junto com outros manifestantes,
pelos secretários-executivos da
Casa Civil, Eduardo Figueiredo;
e de Educação e Esportes, João
Charamba, o presidente do sindicato, Arnaldo Mendonça, disse que o governo se comprometeu a não renovar a suspensão
das aulas, que vence no dia 15.
“Nosso propósito é de dar aulas
híbridas. Presencial para quem
quiser e online para quem não
quiser. Então, ninguém vai ser
obrigado”, disse Mendonça. A comissão entregou ao estado um
abaixo-assinado com 2,8 mil no-

Donos de escolas, professores e pais fizeram protesto
mes favoráveis ao retorno.
À tarde, a Casa Civil publicou
nota na qual não confirmou compromissos. “Os secretários-executivos ouviram os apelos e explicaram que o decreto tem vigência
até 15 de setembro. Os gestores
informaram ainda que o governo do estado irá se pronunciar
até o fim da validade desse decreto”, informou o comunicado.
A nota do governador ratificou
essa posição. “As escolas são espa-

ços fundamentais para a sociedade. Garantem conteúdos, socialização, a rotina de trabalho para
muitos pais, empregos, até mesmo refeições para milhares de
estudantes, no caso das unidades públicas. Mas reabri-las significa colocar de volta em circulação e em convivência direta mais de dois milhões de estudantes”, afirmou Câmara. O governador frisou que o tema continua em avaliação constante.

A comerciante Danielle
Homsani, 44, tem dois filhos matriculados em escolas particulares e se preocupa com o tempo em frente às
telas para acompanhar as aulas. “O tempo que antes eles
passavam na escola, socializando com colegas e professores agora ficam estudando
sozinhos, com pouca interação”, disse durante o protesto. “Já está na hora de voltar.
As crianças não rendem o suficiente nos estudos na modalidade remota”, afirmou a
empresária Letícia Carlos, 49.
Segundo o Sinepe, 10% das
escolas já fecharam por queda no faturamento. Em 15 de
julho, o estado divulgou um
protocolo para nortear o retorno presencial, o que deu
esperança às escolas e as levou e investir na readaptação
física das unidades.
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