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FORTALECER A GREVE NA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
Num momento em que a inflação no Brasil fechou 2015 em 10,7%, Fortaleza acumulou uma inflação

de    11,43%, consumindo boa parte do salário das trabalhadoras e trabalhadores da educação, Roberto
Claudio/PDT,  apresenta  a  proposta  imoral  de  reajuste  zero  para  todos  os  servidores  de  Fortaleza.  A
justificativa  do  prefeito  é  a  politica  de  Ajuste  Fiscal.  Ou  seja,  num  momento  onde  o  custo  de  vida
(combustível, energia, transporte, alimentação e etc) sobe absurdamente, o prefeito espera que fiquemos
calados e paguemos a conta da crise econômica.

Construir a greve com organização e democracia de base

Na assembleia do dia 04/02,  a  categoria,  realizou uma forte assembleia  que decidiu  por  greve,
tirando um fundamental  calendário  de  mobilização.  Mas  não acreditamos  que somente isso dê conta.
Acreditamos que precisamos de democracia de base na nossa organização.
 

Defendemos que cada zonal eleja seus representantes e suplentes para o Comando de Greve. Essa
eleição garantirá que nossos colegas, nos zonais, decidirão quem participará desse órgão. Ter comandos
de greve eleitos pelos zonais é um pressuposto básico para termos democracia
de base durante a nossa greve. A função do Comando de Greve será a de, com
base nas discussões realizadas na assembleia e zonais, formular as politicas de
organização/mobilização da greve de modo a respaldar e resguardar o nosso
sindicato de processos judiciais,  ou seja, durante a nossa greve, o sindicato
deve ser substituido pelo Comando de Greve. 

Este  Comando  não  deve  ter  “carta  branca”,  mas  semanalmente  os
zonais  devem  avaliar  as  medidas  dos  seus  representantes  neste  órgão,
avaliando inclusive se necessário, a troca de representantes no Comando caso
algum  destes  tenha  desrespeitado  as  deliberações  dos  Zonais  ao  não  ter
defendido as propostas que vieram nos Zonais. Assim, o Comando e os Zonais
serão o pulmão vivo de nossa greve, e darão folego suficiente para atingirmos
nossos objetivos.

No final de 2015 a União repassou um montante de R$ 287 milhões para a Prefeitura de Fortaleza, onde
deste, 60% deveria ser utilizado para pagamento de professores, e os demais 40% para a estrutura da
escola pública. Roberto Claudio/PDT afirma que não vai ceder um único centavo para a educação. Só
uma forte greve vai fazê-lo pagar a verba do FUNDEF. Devemos usar esse momento para reconquistar os
laboratórios de informática e os Multimeios que se encontram fechados desde que o prefeito fechou estes
ambientes. Educação não se faz só em sala de aula.
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LUTAR POR DEMOCRACIA NAS ESCOLAS

Em defesa da democracia nas escolas!

Não é de hoje que as escolas da rede municipal sofrem com a falta de democracia. A democracia
não se dá somente na boa ou má relação entre o núcleo gestor e o corpo docente, discente e funcionários
(secretaria e apoio), pais e comunidade em geral. Podemos e temos em diversas escolas núcleos gestores
que dialogam e se apresentam abertos à críticas e soluções de problemas. No entanto, estes, apesar da
seleção de gestores, se encontram amarrados, em maior ou menor medida, ao clientelismo tão presente na
administração municipal sendo também vítimas do assédio moral presente na SME. Uma das razões para
isso ocorrer é a ausência de eleições diretas para gestão das escolas.

A gestão democrática só pode ocorrer no momento em que os gestores são submetidos à avaliação
popular  através  de  eleições  diretas  que  envolvam  toda  a  comunidade  escolar.  Isso  é  bom  para  a
comunidade visto que cada candidata/o apresentará projetos de gestão para a escola que a comunidade
escolar como um todo poderá escolher o que achar melhor e mais viável. Diferente do que ocorre hoje onde
o gestor é encaminhado pela escola de acordo com a seleção interna da SME.

É preciso que defendamos, como bandeira democrática, a eleição direta para gestão escolar, para
que a comunidade escolha o  melhor  projeto  para a  escola  e  para a  comunidade.  Queremos escolher
nossos gestores!

LUTA DA REDE ESTADUAL CONTRA A PORTARIA E A
BUROCRACIA SINDICAL CUTISTA

Durante o recesso escolar o governo Camilo/PT implementou uma nova medida de desmonte da educação
pública. A portaria que retirou programas como o Professor Coordenador de Área-PCA, reduziu o tempo o
Programa Diretor de Turma-PDT e medidas que praticamente fecharam os Laboratórios de Informática e de
Ciências.  Um  verdadeiro  desmonte  da  educação  pública  vista  antes  somente  nos  governos  Tasso
Jereissati/PSDB, desrespeitando a educação do povo.
A direção da APEOC tentou legitimar a portaria, e diante da revolta da base, tentou coordenar essa revolta
apenas para modificar  apenas alguns pontos desta. A posição da APEOC foi rechaçada pelos professores
dos  CEJA's,  das escolas  seriadas que tomaram a  SEDUC durante uma semana exigindo a  retirada  da
portaria, bem como pelos professores de escolas indigenas que acamparam na SEDUC.
Na segunda semana de janeiro, os professores protagonizaram a realização de uma plenária com mais de
quinhentos professores onde ao final uma parte saiu em manifestação à sede da APEOC que cumpriu seu
papel de Sindicato de Estado ao não organizar a categoria para a luta contra a portaria e a proposta imoral do
governo Camilo/PT de reajuste zero.
É preciso derrotar a burocracia CUTista da APEOC para podermos enfrentar os ataques à educação!

OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA CLASSISTA - ORC

Programa pátria Educadora defende medidas de privatização da educação publica.

O governo Dilma/PT anunciou em 2015 o Programa Pátria Educadora. Este programa que, apesar do 
nome, defende abertamente a entrega das escolas para a iniciativa privada através das Organizações 
Sociais – OS. Hoje, algumas creches da prefeitura já são geridas por OS's.
Em Goiás, professores e estudantes estão em luta contra o programa do governador Marconi Perilo/PSDB 
de entregar a gestão das escolas para OS's, envolvendo um esquema de clientelismo e corrupção.
Os estudantes de Goiás iniciaram um novo surto de ocupações contra as OS's tucanas apoiadas pelo 
governo Dilma/PT demonstrando que PT e PSDB apresentam programas pautados nas políticas 
educacionais do Banco Mundial.
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