
A vida está acima de tudo!
Retorno das aulas presenciais somente após 
a vacinação de toda a comunidade escolar!
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A pandemia está no pior momento. 
Há mais mortes por dia hoje do que 
ano passado. Os hospitais e UTIs 

estão lotados. Faltam medicamentos para 
intubação. A maioria dos que conseguem 
uma vaga nas UTIs não saem com vida. A 
taxa de contaminação no Brasil é das maio-
res do planeta.

Crianças e jovens eram os menos atingidos 
no início. Agora, são a maioria dos interna-
dos. Nos países em que as escolas foram 
reabertas, a contaminação dos alunos e de 
seus familiares fez a doença voltar a crescer. 

Alimentação para todos
O dinheiro arrecadado vem dos impos-
tos. É do povo, não dos governantes. 
Por isso, os governos devem garantir condi-
ções para que todas as famílias fiquem em 
casa e tenham direito ao distanciamento 
social enquanto a pandemia adoece e mata.

A entrega do cartão merenda para todos 
com valor aumentado e condizente com a 
realidade é uma dessas garantias.

Condições adequadas
para as aulas remotas

As crianças devem ter condições para fazer 

as aulas remotas. Para isso, é preciso que 
os materiais impressos cheguem a todas as 
famílias. Que os tablets sejam distribuídos 
para todos os alunos. E que a Prefeitura ga-
ranta conexão com a internet para todos os 
alunos e profissionais de educação.

Auxílio para famílias 
necessitadas, desempregados 

e pequenos comerciantes
O auxílio emergencial é uma necessidade. 
Sem ele não dá para querer que as pessoas 
fiquem em casa e não saiam para ganhar o 
pão de cada dia e pagar suas contas. Nem 
que os donos dos bares, restaurantes e pe-
quenos comércios fechem as portas.

O governo federal é o maior responsável 
por garantir um auxílio decente, de R$ 600 
ou mais. Mas se ele se recusa, o Governo do 
Estado e a Prefeitura têm que exigir e, ao 
mesmo tempo, ajudar seu povo. Condições 
financeiras para isso eles têm.

Ainda não dá pra retornar às aulas presen-
ciais. É muito perigoso. Proteja sua família. 
Só envie suas crianças à escola depois que 
todos estiverem vacinados, as taxas de 
contaminação caírem e os hospitais tive-
rem vagas e medicamentos para todos!
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