
Segunda-feira (ainda) de reconstrução
Duas escolas da rede municipal não tiveram aulas em sua totalidade ontem. Motivo foi a continuidade dos reparos pós-temporal
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Servidores terminaram de trocar o telhado da Escola Elemar Kroth, no Boa Vista, nesta segunda

Escola São Francisco continuava com goteiras na manhã de ontem
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O início desta semana con-
tinua sendo de reconstrução 
após o temporal da noite da 
última terça-feira. As esco-
las São Francisco e Elemar 
Kroth passaram por reparos 
durante toda a segunda. Elas 
foram as mais prejudicadas 
com o vendaval e a chuva do 
dia 30 de outubro. Na escola 
do bairro Boa Vista, conta-
biliza a diretora, Tânia Jost, 
20 computadores devem ter 
queimado após a chuva. Os 
equipamentos serão avalia-
dos por técnicos antes de ser 
novamente ligados. “O que 
nos preocupa é que eles arma-
zenavam muitos projetos dos 
alunos. Se não conseguirmos 
recuperar, terá que ser refei-

to”, lamenta a profissional, 
que pede auxílio de empre-
sas e da comunidade para a 
reestruturação do laboratório 
de informática. “Se alguma 
empresa tiver computadores 
usados e que quiserem doar, 
aceitamos”, solicita ela. 

No educandário do bairro 
São Francisco, a situação é 
semelhante. Com o temporal 
da semana passada, conta a 
diretora, Clari Mattes, foram 
arrancadas 43 telhas de fibro-
cimento (Brasilit), 15 telhas 
transparentes e 23 cunheiras. 
O trabalho de recuperação 
iniciou ainda na semana pas-
sada, mas não pôde ser con-
cluído, sobretudo em virtude 
do retorno da instabilidade no 
fim de semana. Na Escola São 
Francisco, além dos prejuízos 
no telhado, a biblioteca ficou 

inundada, deixando diversos 
livros molhados que, agora, 
estão inchados e retorcidos 
- típicos de quando molha. 
“Ainda não sabemos de mais 
prejuízos, porque não reli-
gamos a energia no fim de 
semana. O que tínhamos no 
freezer levamos para outro 
lugar, para não perder”, con-
ta. “Como as tomadas, lâm-
padas, tudo molhou, estamos 
esperando para ligar a luz”, 
frisa a diretora, que também 
aceita doações. “Jogos, mate-
rial de aula, tudo que estava 
dentro dos armários molhou”, 
observa ela. 

SEM AULAS
Durante a manhã de ontem 

não teve aulas nas escolas Ele-
mar Kroth e São Francisco. A 
decisão, conforme a Secretaria 
de Educação de Vera Cruz, 

ocorreu por dois motivos: 
segurança e reorganização 
e limpeza dos espaços. As 
atividades com os estudan-
tes retornaram no turno da 
tarde. Na escola Jacob Blész, 
em Linha Henrique D’Ávila, 
também houve destelhamen-
to em parte de uma sala. Po-
rém, as aulas foram normais. 
Na educação infantil, todas as 
EMEIs tiveram estragos, mas 
que foram reparados e não 

prejudicaram o atendimento 
no início desta semana. “Fe-
lizmente não houve feridos, 
apenas muitos danos mate-
riais. Ainda temos muito para 
fazer nos próximos dias, mas 
agradecemos a todos que de 
uma maneira ou outra cola-
boraram neste momento e 
arregaçaram as mangas para 
fazer a diferença”, exaltou o 
secretário de Educação, Cláu-
dio Stoeckel.


