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CONTRA AS PATAQUADAS DE PAULO SKAF.
A FAVOR DA EDUCAÇÃO
O QUE JÁ FOI FEITO
A Fepesp e os sindicatos já estão adotando algumas providências
imediatas. No dia 6 de novembro, a partir das 14h, está marcada
uma Audiência Pública, a pedido do deputado estadual Carlos
Giannazi (PSOL-SP), na Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo (Alesp). A direção do Sesi/Senai, o Ministério Público
do Trabalho, o Ministério Público Estadual e a Superintendência
Regional do Trabalho estão convidados.

N

o último sábado (17), os 26 sindicatos que integram a
base da Fepesp convocaram professores, professoras
e técnicos de ensino, ao mesmo tempo, em todo o
Estado, para debater os desmandos da direção do Sesi/Senai,
que estão provocando um verdadeiro desmonte da educação
integral no Sesi e do ensino tecnológico no Senai.
A iniciativa surgiu com as medidas de corte anunciadas na
educação, com base em uma projeção de queda na arrecadação
em 2016. Priorizando as suas pretensões políticas, Paulo Skaf
optou por deixar alunos sem escola, professores sem emprego e
pais desesperados. Com o fim do ensino integral, muitas famílias
terão suas rotinas alteradas.
Os relatos dos professores são assustadores: pressão para
redução de aulas, assédio, conflitos incitados pelos gestores,
ameaças de demissão, entre outras atrocidades. Alguns denunciam
situações de censuras a conversas em grupo dentro das unidades,
como forma de cerceamento de debate.
Por meio de um grande e dispendioso aparato publicitário, Paulo
Skaf lidera uma campanha que se diz a favor do trabalhador e
contra a redução de verbas para o Sistema S. Entretanto, se a
prioridade para Skaf é a educação de qualidade, por que o primeiro
corte cai justamente sobre o professor? Se existe uma projeção
de queda de 7% na arrecadação, por que gasta-se uma quantia
exorbitante com publicidade e times esportivos? É notável que as
drásticas medidas nada têm a ver com o Governo.
Há uma névoa pairando sobre o Sistema S. Enquanto Skaf faz
uso da imagem de um pato amarelo (replicando-o em miniaturas
de borracha, adesivos, panfletos), a caixa-preta continua trancada, sem manifestação de abertura. Para corrigir seus possíveis
desmandos financeiros e acertar o orçamento, corta-se da carne
do professor?

O presidente do Sinpro Taubaté, vereador Jeferson Campos (PV),
encaminhou à Câmara Municipal de Taubaté uma moção de repúdio
ao presidente da Fiesp pelo fechamento de salas de aulas.
Em diversas cidades, vereadores estão fazendo pronunciamentos e
audiências públicas estão sendo convocadas. Na imprensa, o jornal
Folha de S.Paulo já publicou algumas das mudanças anunciadas e
o jornalista Luis Nassif, do portal GGN, também denunciou o caso
(http://bit.ly/1NpwXhn)

RESISTIR
- Conversar nas escolas;
- Panﬂetar nas unidades;
- Acompanhar as ações dos sindicatos;
- Participar de forma massiva nas audiências convocadas;
- Mostrar o descontentamento. Pode-se combinar um dia em
que todos usem ﬁtas pretas presas nos braços, por exemplo;
- Participar das caravanas organizadas pelos sindicatos para comparecer à Audiência Pública.
Vamos lotar a Assembleia Legistaliva!
- Não aceitar propostas de redução de aula;
- Não assinar qualquer documento que possa gerar
compromisso com as mudanças que estão sendo
divulgadas.
Os interesses políticos e pessoais de Paulo Skaf, que
até o ano passado defendia a escola em tempo
integral e agora acaba com elas, não pode desmontar
a educação do Sesi/Senai, gerar desemprego e
deixar alunos sem ter onde estudar.

NENHUMA AULA A MENOS, NENHUM PROFESSOR DEMITIDO E
NENHUMA CRIANÇA SEM ESCOLA.
Sinpro ABC
Sinpro Araçatuba e Birigui
Sinpro Bauru e Região
Sinpro Campinas e Região
Sinpro Dracena e Região

Sinteee Franca
Sinpro Guapira
Sinpro Guarulhos
Sinpro Jacareí
Sinpro Jaú

Sinpro Jundiaí
Sinpro Osasco e Região
Sintee Lins
Sintee Presidente Prudente e Região
Sinpaae Ribeirão Preto e Região

Saae Rio Preto e Região
Sinpro Santos e Região
Sinpro São Carlos
Sinpro São José do Rio Preto
Sinpro São Paulo
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Sinpro Sorocaba e Região
Sinpro Taubaté e Região
Sinpro Unicidades
Sinpro Vales
Sinpro Valinhos-Vinhedo
Sintraensino/Ourinhos

