
Hoje, em audiência pública na Câmara Municipal para falar sobre o Retorno das aulas no 

Munícipio, o Dr. Gonçalo Vecina, médico sanitarista, professor da Usp, fundador da ANVISA e 

ex-secretário da Saúde, foi bem enfático ao dizer ser CONTRA A REABERTURA DAS ESCOLAS. 

 

Alguns pontos importantes abordados nessa Audiência Pública de 7/7/2020: 

1- Caso as escolas sejam reabertas, as crianças poderão ser vetores de transmissão do 

Coronavirus, aumentando significamente o número de pessoas contaminadas. 

2 - Não há como garantir distanciamento entre crianças, pois movimentar-se e expressar-se 

com afeto é algo inerente a elas. 

3 - De 1000 pessoas 2, de idade de 0 a 40 anos, morreram por COVID 19. Já nas pessoas acima 

de 80 anos, 5 a cada 100, morreram por esta doença. 

4 - Um professor ou criança contaminada em uma sala de aula, pode contaminar outras 5 

pessoas e estas 5 pessoas podem contaminar a família inteira. 

5 - Reabrir não significa o fim da pandemia!  

6 - Não há como garantir uma desinfecção efetiva do ambiente escolar. 

7 - O vírus pode estar "dentro" das crianças e o contágio também é por via aérea, através do 

contato com gotículas de material biológico emitidas na fala. 

8 - Foi lançado e compartilhado, hoje, a Minuta de Protocolo para o Retorno às aulas (caso 

vocês não tenham recebido, posso compartilhar, só pedir nos comentários). Mais da metade 

do protocolo nesse documento, dependerá de recursos humanos que não temos disponível na 

rede. 

9 - Os protocolos pedagógicos não dialogam com os de saúde. Ficando evidente que foram 

feitos por equipes diferentes que sequer conversaram para elaborar tal documento. 

10 - O Secretário da Educação, informou que a partir de 10 de Julho começará a se reunir com 

representantes de cada setor da educação por DRE. 

11 - Até o momento, não houve diálogo com esta Gestão. Na Audiência, tivemos mais uma 

campanha política, que discussão das pautas e respostas aos questionamentos dos 

participantes, por isso, as entidades sindicais e vereadores presentes cobraram que o 

Secretário remarque uma nova Audiência Pública. 


