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Conforme decisão do Conse-
lho Estadual de Representantes 
de 17/10/2018, a reuniões de 
Representantes de Escolas e de 
Aposentados que se realizarão 
na próxima quarta-feira, 24/10, 
terão um caráter especial.

Diante da ameaça de vitória 
de um candidato à Presidência 
da República que defende a 
tortura e torturadores; investe 
contra os direitos civis e traba-
lhistas; quer reduzir o Estado, 
já declarou que vai fazer uma 
reforma da Previdência radical 
e que o funcionalismo público 
é o verdadeiro problema da 
Previdência; prega o ódio e 
a violência como método de 
governo; vem fraudando o 
processo eleitoral com uma 
fábrica de mentiras por What-
sApp financiada por dinheiro de 
caixa 2 de empresas aliadas; é 
adepto da escola sem partido e 
diz que vai combater todo tipo 
de “ativismo”, é nosso dever 
como educadores nos mobilizar 
para impedir que isto aconteça.

Se Bolsonaro vencer, haverá 
uma ofensiva sem precedentes 
contra sindicatos, organizações 
e movimentos da sociedade civil 
organizada. A violência de seus 
partidários, que já vemos hoje 
nas ruas, poderá ser institucio-
nalizada e apoiada pelos órgãos 
de repressão. Ficará muito mais 
difícil lutar pelos nossos direitos 
e reivindicações.

Um dos pilares da campanha 
de Bolsonaro é disseminar o 
medo nas redes sociais. Como 
educadores, não podemos 
aceitar essas ameaças e, com 
tranquilidade e responsabili-
dade, defender o caminho da 
esperança e não do ódio.

Queremos mais 
educação pública 
e mais direitos. 
Totalitarismo, não!

Entre os dois projetos em 
disputa, o CER deliberou por 
amplíssima maioria recomen-
dar o voto dos professores e 

das professoras em Fernando 
Haddad, 13, para impedir o 
avanço do totalitarismo repre-
sentando por Jair Bolsonaro. 
Ele defende a implementação 
do ensino a distância em toda 
a educação básica. Isto é um 
completo absurdo! Além de 
ser impraticável, sobretudo no 
ensino fundamental, significan-
do condenar nossas crianças à 
exclusão educacional, represen-
taria desemprego em massa de 
professoras e professores.

Queremos a vitória do pro-
jeto que revogará a Emenda 
Constitucional 95 (que conge-
lou gastos públicos em educa-
ção, saúde e outras áreas por 
20 anos); que voltará a destinar 
recursos do pré-sal para a edu-
cação e a saúde; que implemen-
tará o Plano Nacional de Educa-
ção; que revogará a reforma do 
ensino médio e fará um debate 
democrático sobre a Base Na-
cional Comum Curricular; que 
revogará e reforma trabalhista 
e a terceirização ilimitada; que 

RE do dia  24/10  é de 
mobilização pela democracia!
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voltará a implementar políticas 
para a proteção da infância, da 
juventude, das mulheres, ne-
gros, LGBTs, quilombolas, indí-
genas, pessoas com deficiência 
e todos os demais setores que 
o candidato Bolsonaro ataca e 
despreza.

Em São Paulo temos a chan-
ce de encerrar de vez o ciclo de 
24 anos de governos do PSDB, 
que aparelharam o Estado, des-
truíram a educação e os serviços 
públicos. Aqui, a palavra de 
ordem é Dória, não!

As reuniões serão 
nas praças públicas

Por isso, as Reuniões de 
Representantes de Escolas e 
de Aposentados no dia 24/10 
devem ser nas praças públicas 
e abertas a outros professores 
que puderem participar, a estu-
dantes e a todos os movimentos 
e segmentos sociais que possam 
contribuir para essa luta.

As subsedes situadas a dis-
tâncias superiores de 150 km 
da capital, após a reunião de RE, 
devem realizar grandes panfle-
tagens com o material que está 
sendo enviado para as regiões. 
Vamos convidar a população a 
refletir sobre o que está em jogo 
e sobre a responsabilidade de 
cada uma e de cada um sobre 
os destinos do nosso país nesse 
momento.

As subsedes da Capital e da 
Grande São Paulo e aquelas lo-
calizadas num raio de até 150 
km da Capital devem organizar 
todos os participantes das reu-
niões de RE – e mais amplamen-
te ainda – para participarem do 
grande ato público em defesa 
da democracia que se realizará 

em frente ao MASP, na Avenida 
Paulista, em São Paulo, com 
início às 17 horas.

Lembramos ainda que ha-
verá neste sábado, 20/10, às 

15 horas, também no MASP, 
um ato das mulheres em de-
fesa da democracia e contra o 
fascismo. O CER deliberou pela 
participação neste ato.

Encaminhamentos:
a) Convocar amplamente as reuniões de RE/RA. 

b)  Realizar a reunião em local aberto, preferencialmente 
praças públicas.

c)  Convidar representantes dos estudantes, sindicatos, 
movimentos sociais e todos os demais segmentos que 
podem ser aliados nessa luta. 

d)  Realizar o RE na forma de aula pública ou debate.

e)  Após a reunião, realizar grandes panfletagens com o 
material enviado às subsedes.

f)  Subsedes da Capital e Grande São Paulo e aquelas 
localizadas num raio de até 150 km da Capital devem 
organizar caravanas para participação no Ato em Defe-
sa da Democracia no dia 24/10, com início às 17 horas, 
no MASP, na Avenida Paulista.

g)  Participar do ato das mulheres em defesa da democracia 
e contra o fascismo no dia 20/10, às 15 h, no MASP.

h)  Até 27/10, participar de todas as atividades de campa-
nha. Essa é a nossa prioridade. É futuro do Brasil que 
está sendo definido.

i)  Esclarecer professoras, professores, estudantes, funcio-
nários, pais e toda a comunidade sobre o que está em 
jogo e sobre o papel de cada uma e cada um nesse 
momento histórico. 

Cada voto retirado de Bolsonaro é um voto a mais 
em defesa da liberdade e da democracia. Cada voto 

retirado dele significa reduzir dois votos na diferença 
entre ele e Haddad, 13.

Cartaz RE
Em anexo segue arte do cartaz da convocação 

da reunião de RE, que deve ser reproduzido pela 
Subsede. Recomendamos que seja no tamanho A3.
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