Feira de Santana, 15 de fevereiro de 2016.
MOÇÃO DE APOIO
GREVE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL
DE ENSINO DE FEIRA DE SANTANA
A diretoria da ADUFS-BA vem por meio desta, prestar apoio e solidariedade à greve dos
professores da rede municipal de ensino de Feira de Santana. A luta pela implantação da
reserva de 1/3 (um terço) da carga horária para as atividades de estudos e planejamento,
previsto na Lei do Piso (Lei 11738/2008), se coloca como uma pauta estrutural na defesa
da qualidade das condições de trabalho e aprendizado.
Ao mesmo tempo, repudiamos a atitude do executivo municipal de, ao longo de dois anos
de mobilização, não apresentar para o conjunto da categoria uma resposta clara sobre a
possibilidade de implantação da pauta de reivindicação. Repudiamos também, o
desserviço prestado pela atual gestão que, mesmo tendo um período de dois anos para se
planejar financeiramente para a implantação do pleito em todas as escolas, alega agora
incapacidade orçamentária e, contraditoriamente, afirma ter caixa para dar continuidade
às obras do BRT com recursos próprios, após a Justiça Federal deferir pela sua suspensão,
não autorizando a liberação de empréstimo com a Caixa Econômica Federal.
A não implantação da reserva de 1/3 da carga horária vem comprometendo melhorias no
planejamento pedagógico, aprendizado dos estudantes e na saúde dos trabalhadores da
educação. Vale ressaltar que, atualmente, as professoras do Ensino Fundamental I e da
Educação Infantil cumprem a jornada de trabalho de cinco dias semanais em sala de aula,
sendo que, muitas destas ficam impedidas de progredir na carreira, uma vez que, não
teriam condições de realizarem cursos de pós-graduação stricto senso (mestrado e
doutorado).
Esperamos que esta greve possa abrir um novo período no município de Feira de Santana,
cuja marca se consubstancia na intransigente defesa das conquistas da carreira do
magistério. Só a luta muda a vida!
Saudações Sindicais.
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