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Prefeito de Goiânia, professores e administrativos que trabalham em 

escolas particulares não merecem proteção do poder público municipal 

contra a Covid-19? 

 

O Diário Oficial do Município de Goiânia, publicou, no último sábado, 

dia 27 de fevereiro de 2021, em edição extra, o DECRETO Nº 1.646, que suspende 

por 7 (sete) dias, contados de segunda-feira, dia 1º de março, as atividades 

econômicas e não econômicas, como medida extrema de enfrentamento ao 

incontrolável recrudescimento da covid19 em Goiânia; fazendo-o com base, dentre 

outros, nos seguintes incontestáveis considerandos: 

“- o surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2, em transmissão 

comunitária, com maior transmissibilidade, acarretando maior 

número de casos, internações, e, consequentemente, maior número 

de mortes; 

 - que há um relaxamento social nas medidas de isolamento e de 

distanciamento entre os indivíduos e que não há no mundo e no 

Brasil, até o momento, doses de vacinas suficientes para imunizar a 

totalidade dos grupos de risco;  

- a autoridade do Município para promover o controle sanitário e 

epidemiológico, conforme preceitua o inciso II do art. 200 da 

Constituição Federal; 

 - o aumento sustentado do número de casos e óbitos confirmados, 

de solicitações de internação e das taxas de ocupação de leitos 

hospitalares, conforme Informe Epidemiológico COVID-19 (Edição Nº 

330, atualizado em: 26/02/2021); 
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 - a necessidade de estabelecer novas medidas sanitárias, para 

contenção da elevação do número de casos, e consequente redução 

dos indicadores técnicos referentes à transmissibilidade do vírus e de 

internações na rede pública e privada; 

 - a necessidade de medidas de isolamento sanitário mais severo até 

que haja demonstração de estabilização ou diminuição da curva de 

contaminação da COVID-19, em índice compatível com a estrutura 

de saúde disponível com base em dados técnicos”. 

Há consenso entre as autoridades sanitárias, que pautam sua 

conduta pela ciência e repudiam o negacionismo - escolha de negar a realidade, para 

não enfrentar a catástrofe da pandemia da COVID-19 - esposado pelo presidente da 

República, que a medida sob comentário apresenta-se como vital para dificultar a 

disseminação geométrica do letal e invisível vírus da COVID-19, e, com isso, salvar 

preciosas vidas, de sua contaminação e do crescente e assustador número de óbitos, 

dela decorrente. 

Desse modo, o referido Decreto constitui-se em medida de caráter 

sanitário de grande relevância; devendo, portanto, receber apoio de todos, exceto 

pela inexplicável, inconsequente e de grande potencial de risco exclusão das 

atividades pedagógicas presenciais, em escolas privadas de nível básico (educação 

infantil e ensino fundamental e médio), contidas no inciso XXVIII, do § 3º, do Art. 

1º, do realçado Decreto. 

Sem nenhuma explicação, esse dispositivo considera como atividades 

essenciais aquelas desenvolvidas nas mencionadas escolas, nos seguintes termos: 

 “§ 3º Para efeitos deste artigo consideram-se atividades essenciais, 

exclusivamente, aquelas realizadas: 

.... 
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XXVIII - em estabelecimentos privados de educação nas etapas 

infantil, fundamental e médio, limitada ao máximo de 30% (trinta 

por cento) da capacidade total da instituição;  

XXIX - para o suporte de aulas não presenciais”. 

Em outras palavras, o comentado Decreto, sem o quê nem porquê - 

ao menos explícito -, autoriza o funcionamento presencial de tais estabelecimentos 

de ensino; hipocritamente, com a limitação de 30% da capacidade total de cada um. 

Essa limitação constitui-se em verdadeiro atentado contra a 

dignidade e a inteligência de todos quantos buscam preservar a incolumidade física, 

mental e o bem-estar de professores, administrativos, alunos e respectivos 

familiares. 

É consabido que no município de Goiânia, há estabelecimentos de 

ensino de nível básico com milhares de alunos matriculados; que, por força do 

Decreto em questão, ficam autorizados a reunir, presencial e simultaneamente, todos 

os dias da semana, dezenas de professores e administrativos e centenas de alunos, 

em seu ambiente; o que, segundo todas autoridades sanitárias representa 

desmedida porta de entrada do vírus da covid19, capaz de acarretar incontáveis 

contaminações e progressivo número de óbitos. 

A repulsiva autorização sob comentários, além de, a toda evidência, 

negar peremptoriamente os considerandos que ensejaram o Decreto que a contém, 

caracteriza-se como grosseira e trágica imitação da escolha de Sofia, desafortunada 

personagem do romance de William Styron, publicado em 1979, com o mesmo título 

- para muitos autobiográfico -, levado ao cinema, em 1982, pelo diretor Alan J. 

Pakula; em que uma mãe de dois filhos, sob mira do rifle do nazismo, viu-se diante 

da dramática e desumana escolha de qual deles deveria viver e qual deveria morrer. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Styron
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
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No caso concreto, que retrata a vida presente, o prefeito de Goiânia, 

sem qualquer ameaça nazista ou equivalente, dolosamente, decide premiar o 

interesse econômico das escolas privadas, em detrimento da proteção daqueles que 

nelas se ativam (professores, administrativos e alunos). 

A prevalência do interesse econômico sobre a proteção à 

incolumidade física, mental e o bem-estar desses (as) cidadãos (ãs), 

propositadamente desprezados pelo Decreto, patenteia-se, de forma cristalina, ao 

restringir-se às escolas privadas de nível básico; não fazendo sequer menção às das 

redes públicas, municipal e estadual, que, por não produzirem resultados financeiros, 

tiveram a sorte de ser esquecidas pelo Decreto em destaque. 

Essa desarrazoada e temerária opção do senhor prefeito, não só 

demonstra que ele não cultiva o menor apreço pelo multissecular e basilar princípio 

da isonomia - que consiste no inarredável dever de tratar os iguais de forma igual -, 

esteio da ordem democrática, bem como o torna corresponsável por quaisquer danos 

à saúde e à vida daqueles (as) que o seu Decreto desprotege. 

O Sinpro Goiás, fiel aos seus compromissos com saúde e o bem-estar 

de todos e à obrigação maior de bem representar os professores que se ativam 

nessas escolas, prontamente, baterá às portas da Justiça, com a expectativa que ela 

não faça coro a essa farsa e suspenda, de imediato, essa criminosa medida; bem 

assim o fará perante a Câmara Municipal, para que ela, revestida de seu poder 

constitucional, decrete sua suspensão.   
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_______________________    

Escolha de Sofia (Sophie's Choice, em inglês) é um romance que relata a história de um 

jovem sulista aspirante a escritor, Stingo, que vai morar em uma pousada no Brooklyn, onde 

conhece um casal que vive um turbulento caso de amor e ódio, Nathan Landau um judeu 

que se apresenta como um cientista e Sofia Zawistowk uma polonesa sobrevivente do campo 

de concentração de Auschwitz. 

O romance, que é em parte autobiográfico, narra o envolvimento de Stingo com a bela Sofia, 

assombrada pela terrível escolha que precisou fazer um dia e que não somente definiu o 

resto da sua vida, como também se tornou uma expressão idiomática: fazer uma “escolha de 

Sofia” significa ver-se forçado a optar entre duas alternativas igualmente insuportáveis. 

O romance venceu o National Book Award de ficção em 1980. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/National_Book_Award
https://pt.wikipedia.org/wiki/1980

