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DELOSANGELES

A governadora do Estado
americano do Novo Méxi-
co se ofereceu para dar au-
las comoprofessora substi-
tuta, em meio à falta de
funcionáriosnas escolas do
país por causa do aumento
doscasosdecovid-19.Ade-
mocrata Michelle Lujan
Grisham, formada em Di-
reito, iniciouna quarta-fei-
ra seu voluntariado, assu-
mindo uma turma de jar-
dim de infância de uma es-
cola pública. “Talvez tenha
sido um dos melhores dias
da minha carreira”, decla-
rou em entrevista coletiva,
apósterminaraaula.
Aaçãose inserena inicia-

tiva Apoiando Professores
eFamílias, lançadaporMi-
chelle na semana passada,
para enfrentar a falta de
pessoal em escolas e cre-
ches do Novo México, em
meio ao ressurgimento da
pandemia. Ela convocou
funcionários do Estado e
tropas da Guarda Nacio-
nal para se tornarem pro-
fessores substitutos e cui-
dadoresdecrianças.
O objetivo é impedir que

os serviços presenciais de
escolas e creches sejamen-
cerrados em meio ao mais
recente surto de pande-

mia, já que o vírus infecta
educadoreseoutrosemnú-
meros recordes.
Comachegadadavarian-

teÔmicron,osEstadosUni-
dos enfrentam uma dispa-
radadecasosque temrefle-
xos na força de trabalho no
país. Quase 5 milhões de
diagnósticos positivos fo-
ram confirmados nos últi-
mos sete dias, segundo as

autoridadessanitárias, sen-
do o Novo México um dos
Estados com maior núme-
ro de novos contágios em
termosproporcionais.

AULASVIRTUAIS

Quasemetade dos distritos
escolares do Estado voltou
às aulas virtuais nas últi-
mas semanas, com profes-
sores emembros da equipe

acadêmica obrigados a fi-
car em isolamento em ca-
so de infecção ou contato
comalguémquetestoupo-
sitivoparacovid.
Com amplo acesso às

vacinas, a sociedade ame-
ricana está dividida sobre
manter ou não as escolas
abertascomoagravamen-
todapandemia. (Estadão
Conteúdo)
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DESÃOPAULO

ADinamarca pretende en-
cerraras restriçõescontraa
covid-19e reclassificaroví-
rus como uma doença que
não é mais uma ameaça à
população. Outros países
europeus, como Áustria e
Holanda,tambémanuncia-
rammedidas semelhantes,
apesar de a variante
Ômicron causar recordes
denovoscasosnocontinen-
te e no mundo, destacam
agências internacionais.
NaDinamarca, amedida

deve ser adotada enquanto
o país registra recordes de
novoscasosdiários,mas in-
ternações em queda, uma

tendênciatambémemou-
tros nações, sugerindo
que a variante é menos
mortaldoqueoutras.
Alemanha, Polônia,

Hungria, República Che-
ca,BulgáriaeRomêniare-
gistraram recordes de no-
vos casos na quarta-feira,
e o Parlamento alemão se
prepara para debater pro-
postasparaexigirouenco-
rajaravacinação.
Commaisde 10milhões

de novos casos, as infec-
ções na Europa aumenta-
ram13%nasemanapassa-
da em comparação com a
anterior, segundo dados
daOMS.(EC)

DESÃOPAULO

O presidente dos Estados
Unidos, Joe Biden, anun-
ciou ontem que irá indicar
uma mulher negra para a
SupremaCortedopaís, sen-
do a primeira pessoa com
tais características a ocu-
par um cargo no tribunal.
A escolha será feita antes
dofinalde fevereiro, segun-
doodemocrata.
Um lugar na Corte ficará

vago após o juiz Stephen
Breyer,magistradoprogres-

sistade83anos, terdecidi-
doseaposentaremjunho.
Na campanha eleitoral

de 2020, Biden prometeu
nomear uma negra para
preencher qualquer vaga
naSupremaCorte.
Em discurso ontem, o

presidente dosEUAagra-
deceu os serviços de
Breyer e disse que apróxi-
ma escolhida “será al-
guém com qualificações,
experiência,carátere inte-
gridade”. (EC)

TensãonoLesteEuropeu
Diasantesdeopresidente russo,VladimirPutin, chegaraPequimparaumareunião
decúpula como líder Xi Jinping, aChinaalertouosEstadosUnidose seusaliadosa

não“intensificaremacrise” emtornodaUcrânia, queestá sobameaçade invasãodaRússia.

Formada em Direito, Michelle Lujan Grisham chamou reforços para professores substitutos e cuidadores

Comfaltadeprofessores,
governadoraassumeaulas
Michelle Lujan Grisham leciona por causa dos desfalques em escolas dos EUA por covid

FALECOMAGENTE!

Paíseseuropeus cessam
restrições contra covid
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