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Paulo Arcanjo acredita que a profissão foi ressignificada

SEGURANÇA

Redução 
nos índices
de roubo 

O Recife registrou, em 2020, o
mês de setembro com menos
ocorrências de Crimes Violentos
contra o Patrimônio (CVPs) dos úl-
timos 15 anos. Comparado ao mes-
mo mês do ano passado, a redu-
ção foi de 37,5%. O recuo no nú-
mero de roubos também foi per-
cebido no Estado como um todo,
tendo Pernambuco apresentado -
39,7% ocorrências. As regiões
Agreste e Zona da Mata exibiram
diminuição de 49,35% e 46,54%,
respectivamente. 

Em setembro de 2020, o Recife
somou 1.279 roubos, 770 crimes
a menos que em setembro do
ano passado, quando chegou a
2.049. Os números não eram tão
baixos desde 2013. Segundo a Se-
cretaria de Defesa Social de Per-
nambuco (SDS-PE), o último se-
tembro foi o melhor desde 2005,
quando começou a série históri-
ca de estatísticas. 

Quando feito o recorte anual, os
nove primeiros meses deste ano
também apresentaram queda,
passando de 22.764 para 13.488
roubos no Recife.

P r o f e s s o r e s
se reinventam
na pandemia

Justiça proíbe novos protestos

Na última terça-feira, categoria bloqueou vias centrais

FABIO NÓBREGA
DO PORTAL FOLHAPE

Em liminar publicada ontem, o
Tribunal Regional do Trabalho
(TRT6) determinou que motoristas,
cobradores e fiscais de ônibus não
façam novas paralisações do trans-
porte público e nem bloqueiem ga-
ragens e sedes de empresas. Na úl-
tima terça-feira, por exemplo, os
trabalhadores paralisaram a circu-
lação de ônibus no Centro do Reci-
fe por cerca de cinco horas. Em caso
de descumprimento à decisão, o
Sindicato dos Rodoviários será mul-
tado em R$ 30 mil a cada novo ato. 

A decisão, assinada pelo desem-
bargador Dione Nunes Furtado da
Silva, atende a um pedido da enti-
dade que representa os empresários
de ônibus, o Sindicato das Empre-
sas de Transporte de Ônibus de
Pernambuco (Urbana-PE). O texto
cita diretamente que o Sindicato
dos Rodoviários "se abstenha de
realizar piquetes junto às se-
des/garagens das empresas impe-
dindo que os empregados que qui-
serem trabalhar" ou de "praticar
atos que causem prejuízos materiais
às empresas". O uso de Força Pú-
blica, caso necessário, para cum-

primento da ordem também foi
autorizada na decisão. 

O presidente do Sindicato dos
Rodoviários, Aldo Lima, disse que
o setor jurídico irá tomar os trâmi-
tes legais. "Desde já achamos ab-
surda a decisão, porque é um di-
reito. As paralisações são sobre a
pauta da dupla função e pela vota-
ção de forma definitiva e que não
haja manobras."

Em nota, a Urbana-PE informou
que, ao longo das últimas semanas,
buscou acordo junto aos trabalha-

dores para definir o dissídio coleti-
vo da categoria e que esteve "aber-
ta ao diálogo com o objetivo de al-
cançar um entendimento". A enti-
dade diz que o pedido feito junto ao
TRT6 busca garantir a "segurança
dos operadores" e "impedir novos
transtornos e prejuízos à população
e à economia".

Após ser adiada várias vezes, a
votação do projeto de lei nº
05/2019, que versa sobre a proibição
de dupla função, deve seguir na
próxima segunda-feira. 

Em meio à
proliferação da Covid-
19, docentes relatam
como se adaptaram
para orientar e 
educar os alunos 
WELLINGTON SILVA

R esponsáveis pelo desen-
volvimento da educação,
os profissionais do setor

mostraram-se fortes e fundamen-
tais diante da maior crise sanitária
da história recente da humanida-
de. Familiarizados ou não com
ferramentas tecnológicas, eles se
viram obrigados a inovar e criar
novas formas de ensino à dis-
tância durante a pandemia do
coronavírus. A responsabilidade
e a cobrança em cima desses pro-
fissionais só aumentaram. Não
falta exemplo de quem se sub-

a capacidade dos professores de se
reinventarem", disse.

Para Arcanjo, a escola passou a
ser um refúgio. "Em meados de
maio ficou desesperador, os nú-
meros aumentando, fake news
circulando. Quando íamos para o
ambiente de ensino era como se
estivesse tendo uma tempestade
lá fora e aquele momento fosse de
proteção", afirma. Ansioso para o
retorno das aulas presenciais, na
próxima semana, ele conta que
sente falta de situações vistas
como triviais. "Tenho saudade do
sinal, de abrir a porta para entrar
na sala, andar no corredor e ver os
estudantes vindo na minha dire-

ção, além do contato com os cole-
gas professores. Dá um pouco de
medo de que isso não volte mais.”

Na rede pública de ensino a si-
tuação foi mais delicada, como
conta a professora de língua por-
tuguesa e estrangeira Gracielly
Mansur, 44. "Muitos estudantes
não têm computador, acesso a in-
ternet, o celular que tem é para
dividir com os pais e irmãos.” 

Diante das dificuldades ela vê o
Dia dos Professores, celebrado
hoje, como um momento de luta
por mais valorização da profissão.
"É um dia para refletir sobre os
rumos da educação no nosso
país", fala.

meteu a jornadas extras de tra-
balho ao mesmo tempo que pre-
cisavam lidar com filhos e afaze-
res domésticos. Apesar das difi-
culdades, eles encontram moti-
vos para continuar firmes no
exercício da profissão.

Quando começou a lecionar há
cerca de 17 anos, Paulo Arcanjo, 36,
não imaginava passar por dias tão
desafiadores. "O começo da pan-
demia foi assustador. Tínhamos
um calendário montado para o
ano inteiro que precisou ser refei-
to. Eu estava gostando das mu-
danças por poder experimentar
novar possibilidades. Por outro
lado, professores mais antigos fi-
caram com medo de não conseguir
se adaptar ao ensino remoto", co-
menta. Para Paulo, o ensino total-
mente à distância reforçou a im-
portância da profissão. "De certa
forma, a imagem do professor foi
ressignificada. Recebi muitos feed-
backs de pais impressionados com

RODOVIÁRIOS
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