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Dia 15 de março é dia de greve pelo seu 
direito a uma aposentadoria digna

Reforma do Ensino Médio como primeira pauta do Senado

A Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação (CNTE) 
aprovou, no 33º congresso da entida-
de, realizado de 12 a 15 de janeiro, a 
deflagração de uma greve nacional da 
educação a partir do dia 15 de março. 
Os eixos centrais da greve serão a opo-
sição à proposta de Reforma da Previ-
dência, encaminhada pelo governo de 
Michel Temer ao Congresso Nacional 
(PEC 287/16), e o cumprimento integral 

Findado o teatro mal ensaiado das 
eleições para as presidências das casas 
legislativas no Congresso Nacional, a pri-
meira pauta de votação no Senado será 
a desastrosa reforma do Ensino Médio 
que está agendada para hoje, dia 08, 
quando os líderes devem indicar projetos 
e medidas provisórias que devem ser 
votadas pelo Plenário com prioridade. 

Enviada para o Congresso em 22 de 
setembro de 2016 na forma de Medida 
Provisória, a MP 746/2016 propõe uma 
reviravolta na escola secundária brasi-
leira. Desde a sua edição, a proposta 
causou arrepio na comunidade escolar 
devido à insistência do governo Temer 
em modificar o Ensino Médio do país 
recorrendo ao instrumento impopular 
e autoritário de Medida Provisória. Ou 
seja, alegando urgência, não pratica 
diálogo com aqueles que mais serão 
afetados: estudantes, educadores e 

pais. Pensa a educação como impo-
sição e não como um processo que 
exige muito estudo e diálogo para ser 
transformada. A quem essa pressa 
realmente interessa?

A proposta do MEC aciona palavras 
bem aceitas na modernidade líquida: 
flexibilidade e livre escolha. Naquilo que 
vem sendo chamado de o “Novo Ensino 
Médio”, os estudantes não cursariam as 
mesmas disciplinas (formação básica 
comum) e, após alguns semestres na 
escola secundária, optariam por um dos 
itinerários formativos sugestionados 
pela MP: Linguagem, Matemática, Ciên-
cias Humanas, Ciências da Natureza ou 
Formação Profissionalizante (cursos 
técnicos). Assim, afirma o planalto, os 
alunos não perderiam tempo no apro-
fundamento de conteúdos de disciplinas 
que não despertariam o seu interesse 
e dedicação.

No entanto, o governo Temer 
não problematizou a questão. Escolas 
de inúmeros municípios brasileiros 
não apresentam estrutura física e 
profissionais suficientes para ofertar 
as 5 trilhas formativas. Dessa forma, 
muitos estabelecimentos de ensino 
apresentarão, caso a reforma seja apro-
vada, somente um ou dois itinerários, 
obrigando o secundarista a migrar para 
outra instituição ou contentar-se com 
aquele itinerário que for oferecido. É 
um verdadeiro Ovo de Colombo. 

Na realidade, o texto encaminhado 
pelo MEC reedita tentativa mal sucedida 
de reformar o Ensino Médio na década 
de 1990, período em que o ideário 
neoliberal reinava empunhando o 
estandarte tucano. Escola pública de 
qualidade não está no horizonte da 
MP. Da maneira como foi apresentado, 
o texto beneficiará o setor privado 

e aprofundará a mercantilização da 
educação. Em outras palavras, como 
muitos municípios não terão condições 
para ofertar os 5 itinerários formativos, 
instituições particulares se prontificarão 
para suprir a “carência” do Estado brasi-
leiro. A velha lógica de criar dificuldades 
para vender facilidades.

Diante de incertezas pedagógicas, 
financeiras e jurídicas, espera-se que o 
Supremo Tribunal Federal (STF) julgue 
a MP do Ensino Médio inconstitucio-
nal e provoque um amplo debate na 
sociedade que enfatize, realmente, 
as escolhas dos secundaristas e a 
qualidade de ensino da escola pública. 
Para que isso ocorra, a mobilização de 
educadores, estudantes, pais e demais 
simpatizantes é de suma importância. 

(Fonte: Jornalistas Livres)

Estão sendo organizados 
atos entre os dias 8 e 15 
de março, quando deve 
começar a greve dos(as) 
educadores(as)

Precisa pensar em reformular a educação pública? Sim. Com imposição e sem diálogo? Não.

do Piso nacional do magistério. Os 
comandos estaduais e municipais de 
mobilização poderão agregar outras 
pautas à paralisação, de acordo com 
as realidades locais.

O congresso da CNTE, realizado 
em Brasília, considerou inevitável a 
deflagração de uma greve nacional 
em função dos desdobramentos do 
que definiu como “golpe jurídico-par-
lamentar e midiático” no Brasil. Esse 
golpe, na avaliação da confederação, 
afronta o Estado Democrático de Di-
reito previsto na Constituição, substitui 
as políticas de distribuição de renda 
por políticas de privatização e tercei-
rização, e engessa o Estado brasileiro, 
por meio do congelamento dos inves-
timentos por vinte anos, impedindo-o 
de promover o crescimento econômico.

Além disso, criticou ainda a confe-

deração, pretende impor uma Reforma 
da Previdência que “castigará a classe 
trabalhadora e os mais pobres do 
país, especificamente na educação as 
mulheres, patrocinando o desmonte 
da previdência pública e promovendo 
os fundos privados”. Ainda segundo 
a CNTE, a greve nacional da educa-
ção também pretende fortalecer a 
construção da greve geral da classe 
trabalhadora, que deve ser convocada 
pelas centrais sindicais este ano. O 
congresso da confederação definiu 
o seguinte calendário para a greve 
nacional da educação:

Dia Internacional da Mulher 
(8 de março) - Realização de assem-
bleias gerais nos sindicatos locais, com 
atos e passeatas para deliberar sobre o 
início da greve em cada uma das redes 
de ensino do país.

14 de março - Mobilização de prepa-
ração da Greve Nacional da Educação.
15 de março - Indicativo para o início 
da Greve Nacional da Educação.
25 de março - Reunião da Coordena-
ção Nacional da Greve Nacional.
27 a 31 de março - Período para as 
entidades filiadas à CNTE e entidades 
parceiras realizarem avaliações do 
movimento paredista

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL

O presidente da APP-Sindicato convoca os membros do Conselho 
Estadual da Entidade para reunião extraordinária, a ser realizada no 
dia 10 de fevereiro de 2017, às 8h30min, no Bristol Metrópole Hotel, 
Avenida XV de Novembro, 462 – Zona 01, Maringá - PR, para tratar 
da seguinte pauta: 1. Informes; 2. Análise de Conjuntura; 3. Avaliação 
da Pauta da categoria; 4. Deliberação sobre greve; 5. Mobilizações; 
6. Outros assuntos.

ASSEMBLEIA ESTADUAL EXTRAORDINÁRIA 

O presidente da APP-Sindicato convoca os/as Trabalhadores/as em 
Educação Pública do Paraná da rede estadual e das redes municipais 
filiadas para assembleia estadual extraordinária, a ser realizada no 
dia 11 de fevereiro de 2017, às 8h30min em primeira convocação e 
às 9 horas em segunda, no Parque de Exposições Francisco Feio Ri-
beiro, Avenida Colombo, 2186, Maringá – PR, para tratar da seguinte 
pauta: 1. Informes; 2. Avaliação da Pauta da categoria; 3. Deliberação 
sobre greve; 4. Mobilizações; 5. Referendo das deliberações do XII 
Congresso Estadual da APP-Sindicato.

HERMES SILVA LEÃO
Presidente da APP-Sindicato

* Não esquecer de trazer para o credenciamento da Assembleia Esta-
dual o comprovante de sindicalização (contracheque, recibo ou extra-
to bancário, onde conste o desconto da mensalidade da APP) – Artigo 
15 do Estatuto.
“Art. 15. A Assembleia Estadual é instância soberana de deliberação 
da APP-Sindicato, ressalvadas as competências do Congresso Es-
tadual. 
§ 1º. A Assembléia Estadual é constituída pelos/as sindicalizados/as 
admitidos/as no mínimo 30 (trinta) dias antes da sua realização e qui-
tes com suas mensalidades; 
§ 2º. As decisões da Assembléia Estadual devem ser tomadas por 
maioria simples dos votos dos/as sindicalizados/as presentes.”

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS(AS) 
TRABALHADORES(AS) EM EDUCAÇÃO MUNICIPAIS

DE NOVA FÁTIMA

A presidente do Núcleo Sindical de Cornélio Procópio da APP-
-Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os(as) 
trabalhadores(as) em educação pública do município de Nova Fáti-
ma para Assembleia Extraordinária Municipal a ser realizada no dia 
13/02/2017, às 15h30min em primeira convocação e às 16h em se-
gunda, na Escola Municipal Maria Pura, sito à Rua Pioneiro João Qui-
ni, 706, Nova Fátima-PR, para tratar da seguinte pauta: 1. Informes; 
2. Análise do PCCR; 3. Elaboração da pauta de reivindicações; 4. 
Recomposição da comissão de negociação; 5. Eleição dos represen-
tantes da comissão de gestão do PCCR; 6. Definição do calendário de 
lutas e 7. Outros Assuntos. 

SônIA JORgInA MEdEIROS
Presidente – NS Cornélio Procópio


