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E

scolas inseguras, infraestrutura deficitária
e ataques ao trabalho realizado em sala
de aula são alguns dos problemas que
ameaçam a carreira docente em São
José do Rio Preto. Mas, esta realidade é pouco
conhecida fora dos muros da escola. Por isso, o
nosso Sindicato está iniciando uma campanha
de valorização dos professores.
A campanha “A Escola Pública vai superar
seus problemas respeitando o Professor!” que
foi lançada no último dia 15 de outubro, Dia
do Professor, pretende sensibilizar a opinião
pública e convocar a população para formar
uma verdadeira parceria com os professores
e com nossas escolas. A principal motivação
da campanha é a luta pelo direito de ensinar
com liberdade para formar cidadãos livres e
autônomos.
A proposta é contrapor-se às concepções
autoritárias existentes na sociedade, a

exemplo do projeto 164/2017 pretensamente
intitulado “Escola Sem Partido” para enganar
a população, marcadas pela perspectiva
de “vigilância ao trabalho das escolas” que
apresentam os professores como os “algozes
da família e do direito da criança e do
adolescente”.
Nossa campanha propõe um olhar diverso onde
a escola é apresentada como “a principal
parceira das famílias” na educação dos seus
filhos; e o professor é reconhecido como o
“verdadeiro amigo” das crianças e adolescentes
que precisa ser compreendido e respeitado.
A campanha contará com um suporte de mídia
com outdoors, inserções de rádio e postagens
nas redes sociais do sindicato, além da
confecção e distribuição de material impresso.
Você pode participar desta campanha
compartilhando as postagens nos grupos de
whats e no facebook (sspmriopreto).

O nosso Sindicato apresentará, na tribuna da Câmara Municipal, a campanha
“Respeitando o Professor”. Dia 17/10 (terça-feira) às 17 h.

N

ós sabemos em quais condições o
professor recebe a tarefa de educar
a juventude. Porém, nada é tão ruim
que não pode ser piorado! Pessoas que
habitam o mundo das escolas particulares e
creem no fundamentalismo religioso estão
prestes a acrescentar um novo problema para
o professor da escola pública. A proposta
legislativa conhecida como programa “Escola
sem Partido”, em apreciação na Câmara
Municipal de Rio Preto, é fruto de um delírio
político de pessoas identificadas com partidos
de direita os quais imaginam a escola pública
tomada por comunistas. Buscam justificar
a sua existência na luta contra os
professores que imaginam passam as
aulas doutrinando o voto no PT e convencendo
as crianças a mudarem de sexo.
Assim, a pretexto de prevenir querem tirar
a liberdade do professor da escola pública
de escolher seus métodos e instrumentos
de ensino-aprendizagem, limitar o acesso
o universo de informações que o aluno
da escola pública deve ter, e criará um
ambiente de perseguição com a possibilidade
dos professores responderem a Processos
Administrativos decorrentes de denúncias
fundamentadas em valores preconceituosos e
superficiais.
A maior prova de que os defensores da mordaça
não querem debater propostas para educação

pública foi truculência verbal e as provocações
que os defensores do PL 164/17 praticaram na
Audiência Pública realizada dia 2 de outubro.
Os professores, especialistas e alunos das
escolas públicas foram sistematicamente
hostilizados. Porém, o nosso erro foi aceitar a
provocação e partir para confronto.
Ninguém está dizendo que não possam
acontecer casos isolados, mas ainda assim a
melhor prevenção é capacitar os educadores,
dar um salário digno e condições de trabalho
na sala de aula. PORQUE, no fim das contas, o
professor será responsabilizado pelo fracasso
e o insucesso escolar dos seus alunos.
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A

partir do próximo dia 28 de outubro, o
nosso sindicato estará oferecendo aos seus
associados um serviço exclusivo de aviso de
publicação no Diário Oficial.
O objetivo do novo serviço é fazer chegar aos
associados às publicações individualizadas que
aparecem no Diário Oficial e que, na maioria das
vezes, não são acessadas pelos servidores.
O mecanismo é bastante simples: Assim, que
o nome do servidor aparecer publicado nos
extratos das Portarias da Secretaria Municipal de

Administração, o mesmo será informado por meio de
mensagem telefônica e poderá acessar a informação
diretamente no site do Sindicato.
As informações publicadas farão parte de um Banco
de Dados pessoal com a possibilidade de acesso
a qualquer tempo apenas pelo servidor cujas
publicações dizem respeito.
Então, para não perder este serviço, atualize seu
contato na recepção do nosso Sindicato pelo fone
3214 9690.

