
A educação 
resiste! Porto 
Alegre resiste!

A educação resiste! Temos enfrenta-
do os ataques do governo Marchezan, des-
de fevereiro,  defendendo a qualidade dos 
serviços públicos da nossa cidade. Profes-
sores(as), trabalhadores(as) em educação, 
conselhos escolares, comunidades escola-
res, direções, Atempa e Simpa têm realizado 
intensas ações de mobilização e luta. Pode-
mos até brincar e fazer paródias, como nos 
piquetes na Smed, mas não nos enganamos! 
Esse prefeito representa um projeto ultrali-
beral e conservador que quer implementar o 
estado mínimo e a precarização dos serviços 
públicos com terceirizações e privatizações. 

Marchezan faz mal à educação, à saúde, 
à assistência social, ao saneamento e à água 
(quer privatizar o DMAE), à segurança, às polí-
ticas públicas da cidade. Impôs uma nova roti-
na escolar (diminuindo o tempo dos alunos na 
escola, acabando com a reunião pedagógica), 
não agregando maior qualidade à educação. 
O prefeito ataca a educação, desrespeita a 
gestão democrática, retira as vice-direções, 
acaba com o projeto “Adote um Escritor”, 
proíbe matriculas na EJA desrespeitando as 
decisões das comunidades. 

Nossa mobilização e resistência envol-
vendo os diversos atores da educação é que 
tem garantido nosso 1/3 de hora atividade 

(HAFE) e mais recentemente o recuo da Smed 
na tentativa de acabar com a EJA. São as con-
quistas pontuais que têm nos mostrado que 
somente com a unidade forjada na luta, é que 
podemos enfrentar o projeto de desmonte e 
privatização das políticas públicas. Não pode-
mos nos iludir, novos ataques virão.

A resistência é essencial para barrar o 
desrespeito aos municipário(as). Marchezan 
quer transformar em norma, a violação de 
preceitos constitucionais básicos. Os PLs 
(07, 08 10, 11), enviados à câmara, atacam a 
autonomia técnica dos servidores(as). A pre-
carização da convocação (regimes), que se 
traduzirá na sua descontinuidade (punição), 
pode vir a submeter, na educação, os proje-
tos pedagógicos de trabalho (interesse do 
ente público) ao mero interesse da gestão 
municipal. Será o fim da Educação Eman-
cipatória e cidadã em defesa da Escola da 
Mordaça, interferindo diretamente em nosso 
trabalho em sala de aula. 

Nós servidores(as) públicos somos os 
maiores defensores das políticas públicas. 
Os próximos dias exigem organização e ar-
ticulação da nossa categoria com os amplos 
setores da cidade, o conjunto dos movimen-
tos sociais e sindicais. A Educação resiste, 
Porto Alegre resiste! 
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Gestão 2016/19  "Sem Assédio e Sem Mordaça"



TODAS E TODOS JUNTOS/AS 
PARA BARRAR OS ATAQUES à 
cidade, à educação, aos serviços  
e servidores(as) públicos.
Educação sem assédio  
e sem mordaça!
Nenhum direito a menos!

Objetivos das proposições do Malchezito:

• Fim das gratificações por tempo adicional 
de serviço, por 15 e 25 anos

• Substituição do avanços dos triênios por 
quinquênios (no máximo oito)

• Fim da licença prêmio
• Extinção da incorporação dos regimes de 

trabalho
• Fim do efeito cascata sobre gratificações 

e regimes
• Redução do tempo de regime especial  

de trabalho para 1 ano
• Desmonte da EJA
• Privatização do saneamento(Dmae/Dep)
• Institui o parcelamento dos salários e 13º
• Coloca em risco a autonomia técnica

O prefeito quer acabar  
com o serviço público!
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