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MANIFESTO EM DEFESA DA VIDA!
Em defesa da vida: retorno às aulas presenciais só com vacinação e segurança sanitária.
A vida tem valor absoluto e inegociável. Mas, tem sido lamentavelmente relativizada por
governantes como Jair Bolsonaro, Eduardo Leite e Sebastião Melo.
Na mesma semana em que o país atinge a terrível marca de 400 mil mortes — das quais mais de
24,6 mil no Rio Grande do Sul e mais de 4,3 mil em Porto Alegre — e em meio ao alto índice de
contaminação e ocupação de leitos de UTI, o governador e o prefeito insistem em retomar as aulas
presenciais nas escolas públicas, desconsiderando a gravidade do momento, a estrutura das
escolas, o contexto das famílias e colocando em risco milhares de vidas.
Num exercício lamentável de tentar ajustar a realidade aos seus desejos políticos e, assim, burlar a
decisão da Justiça — que manteve a suspensão das aulas no estado durante a bandeira preta —
Leite adotou a bandeira vermelha como forma de criar uma falsa situação de melhora para
justificar a retomada das atividades presenciais. Ato contínuo, a Prefeitura de Porto Alegre
determinou que as aulas voltassem já nesta quinta-feira, 29.
Diante deste quadro, marcado pelo descaso e a irresponsabilidade do poder público, o Simpa,
representante sindical dos trabalhadores da educação pública de Porto Alegre, vem por meio deste
manifesto repudiar as práticas dos governos estadual e municipal.
Nós, do Simpa, e os profissionais de educação da Rede Municipal de Ensino, embora nunca
tenham sido cessadas as atividades pedagógicas de modo remoto temos total consciência da
importância do aprendizado no ambiente escolar; porém, sabemos que retomar as aulas de maneira
presencial neste momento é expor a comunidade escolar e parte da população aos riscos de
contaminação por coronavírus, levando fatalmente ao aumento no número de internações e óbitos
pela Covid-19.
Para que as aulas presenciais sejam retomadas com respeito à vida e à saúde de nossas crianças,
trabalhadores e familiares, é imprescindível que haja ampliação e celeridade na vacinação, para
que ela atinja a todos o mais rápido possível. Além disso, é preciso assegurar a imunização dos
trabalhadores da educação. Também é fundamental preparar as escolas, garantindo total segurança
sanitária, o que depende da adoção de novos protocolos rígidos, de estrutura adequada e de
recursos humanos.
Defendemos, ao mesmo tempo, que a Prefeitura garanta a segurança alimentar dos mais
vulneráveis, realocando a verba do PNAE para a aquisição de cestas básicas para os alunos e suas
famílias. E reafirmamos a urgência de a Prefeitura viabilizar a inclusão digital de nossos alunos,
assegurando acesso à internet e aos equipamentos básicos que permitem o ensino remoto e
posteriormente híbrido.
Não compactuamos e não aceitamos qualquer medida que ignore a gravidade da pandemia e
coloque em risco um número incontável de vidas. E vamos continuar lutando pelo direito básico
de todos à vida, à saúde, à vacinação, à educação e a serviços públicos de qualidade.
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