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Salvador, quarta-feira, 12 de agosto 2020
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Na volta às
aulas em
Manaus,
ontem, apenas
metade das
crianças
foi para a
escola

PANDEMIA A adoção de medidas preventivas e o receio
de estudantes marcaram na
última segunda-feira, o primeiro dia de retorno às aulas
presenciais nas escolas da
rede estadual em Manaus.
Ao todo, 123 escolas do ensino médio retomaram a aula
presencial, seguindo protocolo da Fundação de Vigi-

lância em Saúde do Amazonas, com lotação das salas limitada a 50% da capacidade. Segundo a Secretaria de
Educação e Desporto do Estado (Seduc-AM), 110 mil
alunos retornaram.
As turmas foram divididas
em dois blocos, A e B, que
vão às escolas de maneira
intercalada. De acordo com

a Seduc, foi feita a aferição
de temperatura, higienização dos sapatos e das mãos e
distribuição de máscaras nas
unidades de ensino. Nas
classes, os estudantes ficam
em carteiras sinalizadas com
distância de um metro e
meio. O distanciamento é
obrigatório em todas as dependências da escola.

Apesar dos cuidados, o
reinício ainda é visto com
desconfiança por alunos,
professores e especialistas.
No dia 3 de agosto, o Sindicato dos Trabalhadores em
Educação do Amazonas
(Sinteam) entrou com uma
ação na Justiça estadual para
tentar impedir o retorno. O
pedido foi negado e a entidade promete recorrer.
Para a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, as escolas da rede estadual amazonense não têm
estrutura para um retorno
seguro. “Há unidades que
não têm janelas nas salas de
aula, impedindo a ventilação, circulação e renovação
do ar”, disse. Ela enfatizou
que os professores receberam apenas uma máscara e
que, em alguns locais, ainda
não chegaram termômetro,
álcool e tapete sanitizante.
A Seduc diz que o Estado
investiu R$ 10 milhões em
adequação de estruturas e
aquisição de equipamentos
de prevenção e combate à
covid-19 nas escolas.

Brasil contabiliza
média diária de
mil mortes por
covid-19

BALANÇO Nos últimos sete
dias, a média móvel de novos óbitos foi de 1.000 a cada
24 horas pelo novo coronavírus. O país registrou ontem 1.242 mortes e 56.081
novas infecções de coronavírus, segundo dados do levantamento realizado pelo
consórcio de imprensa com
as secretarias estaduais de
Saúde. No total, 103.099 vidas já foram perdidas por
causa da covid-19
O balanço mais recente do
Ministério da Saúde mostra

ainda que 2 243.124 pessoas
já se recuperaram do coronavírus em todo o país. Desde o final de maio, a média
móvel de sete dias se aproximou de mil mortes a cada 24
horas. Desde então, ou seja,
há doze semanas, os números têm se mantidos próximos a esse patamar.
Sobre os infectados, já são
3.112.393 brasileiros com o
novo coronavírus desde o
começo da pandemia,
56.081 desses confirmados
no último dia. A média mó-

vel de casos foi de 43.474 por
dia, registrados nas últimas
duas semanas.
O estado de São Paulo registrou 420 óbitos e 11.147
novos casos pela covid-19 de
segunda para ontem. Ao todo, o estado tem 639 562
pessoas infectadas pela covid-19 e 25.571 mortes. O
Rio é o segundo estado com
mais vítimas fatais (14 212).
Em terceiro vem o Ceará
(8.043). Na sequência estão:
Pernambuco (7.008), Pará
(5.909) e Bahia (4.067).

Volta às aulas em Manaus tem
denúncia de falta de álcool
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REDES PÚBLICA E
PRIVADA VOLTAM
JUNTAS, DIZ COVAS
SÃO PAULO O prefeito de São
Paulo, Bruno Covas (PSDB),
disse, na segunda-feira, à
rádio CBN que as redes pública e privada devem voltar
ao mesmo tempo na cidade.
“A questão é de saúde, não
de ensino. É perigoso para
todo mundo. Não vai ter data
diferente”. Segundo o secretário municipal da Saúde,
Edson Aparecido, o resultado do inquérito sorológico
com alunos de 4 a 14 anos é
“decisivo” para definir a
volta às aulas. Os primeiros
resultados deveriam ser tabulados ontem. A intenção é
saber a prevalência da infecção por coronavírus nesse
grupo e ainda quantas estão
com teste positivo, sintomáticas ou assintomáticas.
Segundo especialistas, a
Prefeitura precisa autorizar a
volta das escolas municipais
e particulares na cidade,
mesmo que o Estado já tenha
liberado para atividades presenciais (só as não regulares)
em 8 de setembro, porque é o
Município quem dá a licença
para os locais funcionarem.
O presidente da Federação
Nacional de Escolas Particulares (Fenep), Ademar Batista, defende liberar escolas
privadas nas cidades onde a
avaliação epidemiológica
permitiu reabrir comércios e
serviços não essenciais.

POLÍCIA VAI PEDIR
EXAME DE AGRESSOR
DE MOTOBOY
VALINHOS A Polícia Civil ouviu ontem depoimentos de
vizinhos do homem que humilhou o motoboy Matheus
Pires Barbosa em um condomínio de casas em Valinhos
(SP). A lista incluía o morador que gravou o vídeo que
viralizou e gerou a repercussão nacional do caso, em 31
de julho.
Segundo o G1, o delegado
responsável pela investigação, Luís Henrique Apocalypse Joia, após os depoimentos, vai juntar as provas
e pedir à Justiça perícia sobre a sanidade mental do
agressor, chamado Mateus
Almeida Prado.
“Assim que todas as provas testemunhais e periciais
forem colhidas, o delegado
representa ao juiz pela instalação de incidente de insanidade mental. Aí o juiz concorda ou não”, explicou o
delegado. A previsão também era ouvir ontem uma
guarda municipal que atendeu a ocorrência e outro vizinho de Prado.
Na sexta-feira, quando o
caso ganhou repercussão, o
pai do agressor alegou que o
filho sofre de esquizofrenia
paranoide. O advogado do
motoboy apresentou, na
manhã de segunda, uma representação criminal por injúria racial contra Prado.

