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Não ao retorno das 
aulas na pandemia!

Deixe seu filho em casaDeixe seu filho em casa

Apopulação não pode 
aceitar calada o projeto 
do governador, do 

prefeito e dos donos das escolas 
particulares do retorno das 
aulas presenciais em plena 
pandemia.

O governador Doria 
e o prefeito Covas tentam 
se diferenciar do genocida 
Bolsonaro mas também 
estão colocando em risco a 
vida de milhares de pessoas. 
O projeto de volta às aulas 
durante a pandemia é uma 
irresponsabilidade total!

Um retorno às aulas agora, 
conforme avaliam especialistas, 

ampliará a disseminação do 
coronavírus e poderá causar 
dezenas de milhares de mortes 
entre os estudantes, jovens 
e crianças, profi ssionais da 
Educação e as pessoas com 
quem eles convivem em casa.

Doria e Covas têm que 
recuar dessa proposta de 
retorno das aulas. Por mais que 
os protocolos de prevenção e 
distanciamento sejam rígidos 
nas escolas, é muito difícil 
evitar que entre os estudantes, 
principalmente as crianças, 
não ocorram o contato físico 
e os naturais descuidos com a 
higiene.

Ninguém de volta às aulas!
Em defesa da saúde e da vida!

É uma irresponsabilidade a ideia de volta às 
aulas durante a pandemia, sem vacina e sem 
que as escolas possam garantir condições 
de higiene e segurança sanitária para os 
estudantes, professores e funcionários

Se as aulas nas 
escolas públicas 
e particulares 
voltarem, o 
transporte 

público – metrô, trens e ônibus 
– fi cará mais lotado. Depois 
dos hospitais, o transporte 
público é o setor que mais 

dissemina o vírus. Por isso, é 
preciso barrar esse projeto 
de retorno das aulas enquanto 
não tiver vacina.

O mais importante 
agora é preservar as 
vidas. Volta às aulas na 
pandemia é genocídio!

Transporte público 
fi cará mais lotado!


