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Volta às aulas com
muitas precauções
no Rio Grande do Sul
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“A investigação da Polícia Federal a mando do STF trará novas
provas de denúncias que eu já havia apresentado à Comissão Parlamentar de Inquérito das Fake
News.” Joice Hasselmann (PSL-SP), deputada federal.

“O ministro Alexandre de
Moraes conduz o inquérito em
desrespeito à Constituição e ao regimento do STF. A suposta vítima
de fake news é, ao mesmo tempo,
acusadora, investigadora e julgadora. A pior ditadura é a do Judiciário.” Marcel van Hattem (Partido Novo), deputado federal gaúcho.

A obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção no
transporte público é tema da campanha da Trensurb
que chegou recentemente ao Centro Histórico de Porto
Alegre. Painéis adesivos instalados na entrada da estação
Mercado, a mais movimentada do metrô, afirmam: “Seja
consciente e respeite as leis, sua vida e a dos outros”.
Desde 30 de abril, decreto do governo do Estado tornou
obrigatório o uso da peça em espaços públicos. Veja os
detalhes na Galeria de Imagens do JC usando o QR Code.
ACERVO INSTITUTO AUSTRALIS/DIVULGAÇÃO/JC

“Intervenção militar não resolve nada, ninguém está pensando nisso. Minha nota sobre
possível apreensão de celular do
presidente Bolsonaro foi genérica
e não era endereçada ao ministro
Celso de Mello.” Augusto Heleno,
ministro do Gabinete de Segurança Institucional.

“Deveríamos começar a nos
preparar para a próxima pandemia.” Robert Shiller, Nobel de Economia em 2013.
“As internações em leitos de
UTI em Porto Alegre são 55% de
pacientes da Capital e 44% do Interior. Houve ampliação do número de leitos. Só no Hospital Vila
Nova são 66 novos leitos e, na
ampliação do Hospital Independência, 60 leitos.” Pablo Stürmer,

Muitas pessoas já tiveram a oportunidade de ver de perto as
baleias francas nas águas das costas gaúcha e catarinense.
Agora, um estudo com pesquisadores de 11 países –
incluindo o professor Paulo Ott, da Universidade Estadual do
Rio Grande do Sul (Uergs) – confirma a relação entre esses
animais e o habitat na região da ilha subantártica da Geórgia
do Sul, próximo à Ilha das Malvinas. A pesquisa internacional
descobriu onde se reproduzem as baleias-francas-austrais, o que deve
melhorar os esforços de conservação para a recuperação da espécie. Quer
ver os detalhes? Acesse a matéria no site do JC usando o QR Code.

secretário da Saúde de Porto Alegre.
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Após a abertura de tantos dar segurança a alunos, professetores do comércio e da indús- sores e pessoal administrativos
tria, o governo do Estado resol- do sistema escolar. Na Educação
veu programar a volta às aulas. Infantil, há um pedido de retorno
Escolas, creches e universidades logo, com alguns sendo contráterão, obrigatoriamente, de ins- rios. Encontrar um meio termo setituir Comitês Operacionais de guro nesta volta é um problema,
Emergência em Saúde, que se- mais um e talvez o mais dificultorão responsáveis por consolidar so em termos de um modelo que
o plano de contingência para pre- agrade à maioria.
venção, monitoramento e controA palavra final, após a libele da transmissão da Covid-19 nas ração planejada pelo governador
instituições que reúnem mais de Eduardo Leite (PSDB), continuará
100 pessoas. Na Educação Infan- com os prefeitos, incluindo o de
til, a recomendação é para que Porto Alegre, Nelson Marchezan
pais que tiverem condições, man- Júnior (PSDB). Sobre ambos caitenham as crianças em casa ao rá a responsabilidade principal
longo de julho.
pelo sucesso da deHaverá precaucisão, o que todos
ções fundamentais,
almejam, é claro,
Escolas, creches
afinal,
teremos,
não haja contáe universidades
juntas, crianças,
gio pelo coronapré-adolescenvírus, o que levaterão que
tes, adolescentes e
rá às críticas das
instituir comitês
adultos no mesmo
mais contundentes.
de emergência
recinto nas suas
Não pode harespectivas salas,
ver
qualquer desliem saúde
ainda que com a
ze quanto à saúde
ocupação de apepara todos os que
nas metade da capacidade.
voltarem às escolas para retoHaverá, também, a manu- mar, com atraso, os currículos.
tenção dos cuidados com a higie- Aulas presenciais – onde há muine. Entretanto, há que se lembrar to temor por conta da pandemia
que, no caso dos menores, será – e a segurança à saúde nas auquase impossível evitar contatos, las pela internet se opõem, mas
abraços, apertos de mão e outras cada situação é um caso. E temos
atitudes consideradas normais professores alegando que não
em tempos sem a pandemia.
estão preparados para o modeQuem poderá assegurar que lo virtual.
isso, mais dia ou menos, durante
Enfim, nesse caso, a sorte,
a volta, não acabará ocorrendo e com todas as precauções e o placom contaminação pela Covid-19? nejamento correto do governo,
Quanto ao calendário pro- está lançada. Que ela paire com
posto a partir de 1º de junho e em sucesso sobre todos, mestres,
cinco avanços, nada a opor. Em alunos e administradores do Rio
tese, bem pensado e que poderá Grande do Sul.
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Ficar preso aos próprios
problemas torna os seres humanos mesquinhos e pobres.
Saiba que, nos hospitais, asilos, albergues, presídios,
existem muitas pessoas à
espera de uma palavra, um
gesto de carinho, um sorriso. Por isso, por mais graves
que sejam seus problemas,
olhe ao redor!

Meditação
Na caridade ao próximo, está sua alegria.

Confirmação
“Castigarei com a vara suas transgressões, e com açoites seus pecados. Mas não lhes retirarei meu favor e não vou desmentir minha
fidelidade” (Sl 89[88],33-34).
Rosemary de Ross/
Editora Paulinas

