
Nota de solidariedade às trabalhadoras e 

trabalhadores da educação do Amazonas

No dia 14 de maio de 2021, o governador Wilson Lima (PSC)

anunciou a volta às aulas presenciais na SEDUC sem nenhum debate prévio

com as/os trabalhadoras/es da educação e com as comunidades escolares.

O “plano de retorno” proposto previu apenas 48h (segunda e terça-feira) para

que as escolas se preparassem para este retorno. Em live realizada no início

da semana, pela SEDUC, a orientação foi de que fossem escolhidas/os

estudantes em cada turma para “fiscalizar” se as medidas de proteção

sanitária estão sendo cumpridas. Ou seja, o plano do governador Wilson

Lima (PSC) e do secretário de educação Luís Fabian prevê que crianças e

adolescentes deverão se responsabilizar pela fiscalização do cumprimento

das medidas sanitárias. Isto é uma medida descabida!

O “plano de retorno” também indica que as aulas iniciem pelo

interior do Estado. O que quer o governador com esta medida? Sabemos que

não há UTIs nos municípios do interior e que os doentes graves precisam ser

levados de avião para capital. Quantos morreram nas filas do salvo-aéreo

quando o sistema colapsou no começo deste ano? Somado à pandemia,

estamos enfrentando uma cheia histórica e muitos municípios estão

parcialmente alagados, gerando dificuldades de mobilidade. Mais uma vez,

perguntamos: O que quer o governador? Como anda o plano de vacinação

das/os trabalhadoras/es de educação nos municípios do interior? E a

vacinação dos estudantes e suas famílias? Quando ocorrerá? Estas vidas

importam para o governador e para o secretário de educação? Não é o que

parece.

O Sind-UEA vem a público manifestar sua solidariedade a todas e

todos as/os trabalhadoras/es da educação no Amazonas, que estão desde

2020 trabalhando em ensino “remoto” e que decidiram não voltar às salas de

aula sem segurança sanitária para todas e todos sem estarem devidamente

vacinados e imunizados.

#ESCOLA SEM VACINA É GENOCÍDIO!

#VIDAS DAS/OS TRABALHADORAS/ES DA EDUCAÇÃO IMPORTAM!

#VIDAS DAS/OS ESTUDANTES E DE SUAS FAMÍLIAS IMPORTAM!


