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CATEGORIA APROVA ESTADO 
DE GREVE NA EDUCAÇÃO

A campanha sala-
rial 2021 chega 
a um momento 
definitivo: o go-

verno anunciou o envio da pro-
posta de pagamento do Piso do 
Magistério, modificando subs-
tancialmente a forma de remu-
neração hoje percebida, retiran-
do e/ou congelando vantagens 
do magistério, na linha do “dá 
com uma mão e tira com a outra”.

Embora a proposta eleve 
a remuneração de imediato, ela 
impõe alterações inaceitáveis 
em nossos direitos, conquista-
dos através da luta e mobiliza-
ção de nossa categoria, abrindo 
precedentes perigosos para o 
futuro, causando grande preocu-
pação e indignação em nossa ca-
tegoria. Na prática Helder quer 
que arquemos com metade da 
dívida que o governo do estado 
tem com o magistério paraense, 
garantindo assim que o governa-
dor possa dizer que honrou com 
seu compromisso de campanha, 
e com a Lei do Piso.

Por isso, reunida em as-
sembleia geral nossa categoria 
aprovou Estado de Greve, que 
é um alerta e uma preparação 
para a greve, para aumentar a 
pressão sobre o governo e inten-
sificar a mobilização pela garan-
tia de nossos direitos, com uma 

agenda de Mobilização para os 
dias 30.09, 01 e 02.10. Chegou a 
hora de todos/as “arregaçarmos 
as mangas” e partirmos para a 
luta, sob pena de termos que en-
golir esse, e outros ataques.

Helder parece querer me-
dir força conosco e repete o en-
redo de outros governadores. 
Fechar o diálogo, Sr. Governa-
dor nunca foi a melhor das es-
colhas. Não esqueça que quem 
está, e permanecerá no chão 
da escola, somos nós! 

Além disso, na volta pro-
gressiva às aulas presenciais, 
nossa categoria tem se depara-
do com o aprofundamento da 

precarização do ambiente de 
trabalho, com a situação deplo-
rável de infraestrutura na maio-
ria das escolas, o que tem sido 
objeto constante de cobrança e 
denúncia por nosso sindicato. 
Construir a mobilização é tarefa 
de todas (os)! Vamos organizar 
reuniões por local de trabalho, e 
nos quatro cantos deste estado.

EM   FAVOR  DA VIDA E DO 
SERVIÇO PÚBLICO

No dia 02 de Outubro va-
mos ocupar às ruas de todo o 
país contra o desgoverno Bolso-
naro, sua política corrupta e de 
morte, de destruição da natureza 
e sua perseguição às populações 



tradicionais, especialmente aos povos indígenas, 
contra a PEC 32 (Reforma Administrativa), precisa 
ressoar ainda mais alto o #Fora Bolsonaro. 

Nossa gente merece viver, e viver 
com dignidade, democracia e justiça social! 
Por isso, a luta pelos direitos de nosso povo, 
contra a privatização dos serviços públicos, e 
os ataques a servidores/as públicos/as brasi-
leiros/as é também uma tarefa de todos nós. 
Vamos às ruas para fazer valer nossos direitos! 

AGENDA DE MOBILIZAÇÃO 

• 30|09 (QUINTA-FEIRA) 
 Paralisação Estadual da Educação 

Palácio dos Despachos, 9h
---------------------------------- 
• 01|10 – (SEXTA-FEIRA)

Assembleia Geral Semipresencial 
EE Augusto Meira/Zoom, 09h30 

----------------------------------
• 02|10 (SÁBADO) 

Ato público Fora Bolsonaro  
Mercado de São Brás, 8h

ASSEMBLEIA GERAL SEMIPRESENCIAL
SEX | 01/10 - NA EE AUGUSTO MEIRA/ZOOM, 09H30


