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Educação

ARTIGO R$ 3,6 MI EM BIOSSEGURANÇA
CADA CABEÇA,
UMA SENTENÇA
Assim podemos vislumbrar dois fatos que ganharam destaque esta semana. Em um deles, uma mulher, trabalhadora em
Serviços Gerais, foi demitida por se recusar a tomar a vacina
contra a Covid-19, em outra, um senhor com mais de 70 anos
entrou na Justiça para tomar uma terceira Dose. Há, ainda,
um caso onde o casal foi condenado a pagar R$ 1 milhão (isto
mesmo um milhão de reais), por terem tomado três doses contra a doença. E olha que são milionários.
Enquanto parte da população contrária às vacinas começam
a entender que perdem por colocar outras pessoas em risco,
há aqueles que temem, mas têm muito medo, que acabam extrapolando.
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região ratificou decisão de primeira instância a qual já acatava a demissão da
trabalhadora por se recusar a tomar a vacina. E o pior, ela
trabalhava em uma unidade hospitalar.
A trabalhadora tentou, em
vão, dizer que incentivava
É preciso deixar
pessoas e que particias crendices e os outras
pou de campanhas para isto,
medos de lado e mas, contudo, ela mesma não
seguirmos o que cumpriu a norma e, mesmo
advertida, insistiu na prática.
determina os
Por este motivo, perdeu o emprego e a razão, uma vez que
especialistas
colocava outras pessoas em
risco iminente.
Um juiz da cidade de Guaxupé determinou que se aplicassem
uma segunda dose em um idoso que disse ter tomado duas
doses da vacina e, um exame realizado 40 dias depois, não
constava anticorpos suficientes para lhe garantir a imunização completa.
Por bem, o Ministério Público de Minas Gerais recorreu, entendendo que não explicação plausível ou estudo que indique
a aplicação de três doses para que a cobertura seja concluída.
Imagina o fato se tornar jurisprudência e muitos desejarem ir
aos centros de imunização em busca de uma terceira dose?
Não temos o suficiente para primeira dose para grande parte
da população brasileira e ainda teremos que destinar um tanto para os temerosos.
Tem momentos que é preciso deixar as crendices e os medos
de lado e seguirmos o que determina os especialistas. Neste
momento, os cientistas buscam respostas, ainda desencontradas. A nós, leigos em Medicina (e no Direito), sigamos as
recomendações. Evitemos aglomerações, usemos máscara,
utilizemos álcool em gel e torçamos para que outras pessoas
façam o mesmo. Esta falta de calma e paciência dos cidadãos
tem levado à morte milhares de pais, mães, filhos e avós.
Calma! Não deu para comemorar o aniversário neste ano, ano
que vem façamos uma festa com aqueles que queremos bem.
Aglomerar, “bebemorar” por nada é ser pobre de consciência.
Aprenderemos a curtir shows através de nossos aparelhos,
bebendo em nossos copos, na nossa sala (ou varanda, ou campo, carro)... curtiremos a vida bem mais e por mais tempo!
Gregório José – Jornalista/Radialista/Filósofo
Pós Graduado em Gestão Escolar
MBA em Gestão Pública
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Com Educação vacinada, Mendes
confirma volta às aulas

Secretário de Educação Alan Porto e o governador Mauro Mendes

Aulas voltarão
no dia
3 de agosto no
sistema híbrido
MIDIA NEWS

O governador Mauro
Mendes (DEM) e o secretário de Educação Alan Porto
anunciaram nesta segunda-feira, 26, diversos investimentos para o retorno às
aulas de forma híbrida
no Estado a partir do próximo dia 3 de agosto. Ao
todo foram gastos R$ 3,6
milhões para o retorno.
As aulas presenciais na
rede estadual estão suspensas desde o dia 23 de
março de 2020, por causa
da pandemia do novo coronavírus. “Vamos retomar
as aulas no dia 3 agosto. Temos 100% das atividades

econômicas funcionando
em Mato Grosso e todos estamos trabalhando normalmente. Temos que manter
todos os mecanismos de
biossegurança e temos todas as condições de estabelecer isso nas nossas escolas”, afirmou o governador.
Segundo Alan Porto, as
aulas poderão voltar de
forma segura, pois 100%
dos professores já foram
vacinados com a primeira
dose do imunizante contra a Covid-19.
“Estamos levando em
consideração os índices da
pandemia, as medidas de
segurança e a vacinação dos
profissionais de Educação.
Hoje, todos os profissionais
já tomaram a primeira dose
e a segunda deve ocorrer
em agosto e setembro”, afirmou o secretário.
Segundo eles, foram investidos apenas com itens

de biossegurança, como
máscara facial, álcool em
gel e materiais de limpeza
e sanitização, o montante
de R$ 3,6 milhões. Desse
modo, serão distribuídas
duas máscaras faciais de
tecido para todos os alunos e professores da rede
pública.
Ainda como medida de
segurança, durante às aulas, as janelas deverão ficar abertas e o distanciamento de 1,5 m por aluno
será mantido. O Governo
ainda contratará 4,7 mil
novos profissionais – técnicos e apoios.
De acordo com o secretário de Educação, atualmente, cerca de 90% das unidades escolares já estão
estruturalmente prontas
para o retorno às aulas e
a expectativa é de que em
uma semana todas estejam adequadas.

PARCERIA

Escola Técnica de Água Boa também
vai ofertar ensino militar
CAMILA PAULINO / Seciteci - MT

O governador Mauro
Mendes visitou as obras da
Escola Técnica Estadual
(ETE) de Água Boa e anunciou que elas devem ser entregues até o fim deste ano.
Acompanhado de secretários, o chefe do executivo estadual explicou que a unidade ofertará cursos técnicos
e também funcionará com
gestão militar. “Nós vamos
abrir aqui uma escola militar

durante o dia e no período
noturno ofertar cursos técnicos, e, tudo isso vai funcionar por meio de parceria entre a Seciteci e a Seduc, que
unidas vão gerenciar e cuidar desta escola”, ressaltou.
Segundo o secretário de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci),
Nilton Borgato, a obra está
com 90% de execução e
segue para a etapa de acabamento, com previsão de
entrega até final do segundo semestre deste ano.

O novo prédio instalado
no Setor Universitário terá
capacidade de atender pelo
menos 1,4 mil estudantes.
Contará com 12 salas de
aula, 11 laboratórios, um
laboratório especial, um
auditório com capacidade
para 150 pessoas, quadra
poliesportiva, biblioteca,
centro de vivências (refeitório e jardim), além de salas
para o administrativo pedagógico. Ao todo, a nova
escola técnica terá área de
5.577 metros quadrados.

