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Unidade
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para enfrentar as reformas de Temer/Alckmin
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Paralisar as escolas
e ganhar as ruas
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Alckmin continua acesa
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Mais uma vez a Merenda

A CPI do roubo da merenda não deu
em nada. Nesse momento, o relator do
processo de investigação do presidente
da Assembleia Legislativa de São Paulo,
Fernando Capez (PSDB), decidiu recomendar o arquivamento do caso, com o
argumento de que “carece de elementos
mínimos” contra Capez. Era evidente
que Alckmin faria de tudo para impedir
que o roubo da merenda pudesse abalar
seus apadrinhados. Esse tem sido o destino das CPIs. Não servem para nada.
Mas o problema continua. A meren-

da continua escassa, ou até desaparecida
de muitas escolas. Na Zona Leste, várias
escolas iniciaram o ano sem merenda, ou
com merenda seca (as velhas bolachas).
As empresas terceirizada alegam que o
governo não fechou o contrato, daí a falta de merendeiras. Mas o problema não
para aí. Como distribuir a tal merenda
seca? Alckmin quer que os funcionários
da secretaria ou da limpeza façam essa
tarefa. Veja a que ponto chega o corte de
recursos à educação. O governo terceiriza, as empresas terceirizadas contratam

O que os estudantes têm
a ver com as reformas da
previdência e trabalhista?
A burguesia e seus governos passam a ideia de que isso é um
assunto dos trabalhadores (adultos). Tem sido comum professores
discutirem as reformas em sala de aula e serem advertidos pelas
direções de escola. Há reclamações de que alunos estão gravando
as aulas mais politizadas e entregando para a direção. Querem,
com isso, que os estudantes fiquem alienados. Não! Devemos ser
parte dessa luta, que é de todos os explorados. Mas para isso temos
de discutir no local de estudo. Temos de nos organizar para ganhar
as ruas nas mobilizações contra as reformas.
O Boletim Secundarista traz a essência das reformas e o método para enfrentar tamanha destruição de direitos.

1. Reforma da Previdência
Temer quer impor a idade mínima de 65 anos de idade e 25
anos de contribuição para ter o direito à aposentadoria. Mas para
receber o salário integral, é preciso contribuir por 49 anos. Quer
aumentar o valor da contribuição para 14%, hoje são 11%. Quer
acabar com a diferença entre homens e mulheres. Hoje as mulheres se aposentam 5 anos antes que os homens em função da
dupla jornada de trabalho. Quer ampliar a previdência privada
e os lucros dos bancos com os planos de previdência. Mas quer
manter os privilégios dos militares e da alta cúpula do judiciário,
que continuarão tendo as aposentadorias especiais. São motivos
suficientes para que os trabalhadores e estudantes se coloquem
contra e preparem a greve unificada.

2. Reforma Trabalhista
Temer quer varrer com a CLT. Pretende impor a regra do
“acordado sobre o legislado”. Ou seja, valem como lei os acordos por fábrica, ou setor. Quer aumentar a exploração do trabalho,
instituindo a jornada de até 12 horas diárias. Quer flexibilizar as
férias e o 13º. Quer reduzir ao máximo os contratos com carteira
(trabalho formal) e ampliar os contratos temporários e terceirizados, onde os salários são menores e os direitos limitados. Aí estão
algumas das duras medidas da reforma. Nós estudantes, devemos
ter o direito à escola e ao trabalho. Uma parte já está trabalhando,
mas nas piores condições de exploração. A luta contra a reforma
de Temer deve ser acompanhada da reivindicação de trabalho e
estudo a todos os jovens.
Leia e divulgue o Boletim da Corrente Proletária Estudantil. Também convidamos nossos companheiros secundaristas a participarem da elaboração deste boletim. A juventude deve se politizar e elevar sua consciência de que é
preciso se organizar coletivamente para enfrentar todo tipo
de opressão que nasce da sociedade capitalista. A publicação
desse boletim depende unicamente das contribuições dos militantes e das contribuições espontâneas dos estudantes.

merendeiras a preço de banana, os contratos são temporários e, por fim, quando não há ninguém, os diretores pressionam os funcionários que exercem outras
funções para tapar o buraco. Esse é o
retrato da escola de Alckmin.
Nós estudantes devemos denunciar
o roubo da merenda, a falcatrua de Alckmin para proteger os ladrões, exigir
a efetivação de todos os trabalhadores
terceirizados das escolas e reivindicar o
direito a uma merenda verdadeiramente
nutritiva para todos os alunos.

O que ocorre com a reforma do ensino médio?

A MP 746, que trata da reforma do ensino médio, está para ser
votada no Senado. Tudo indica que será aprovada ainda este mês.
Em seguida, os governos terão de colocá-la em prática em 2018.
Enquanto isso, os governadores vão reorganizando as escolas para
que algumas delas sejam unicamente de ensino médio. É o que
vem fazendo Alckmin.
O Boletim Secundarista rechaça a reforma do ensino médio.
Isso porque: a) o estudante do ensino médio pode concluir seus
estudos com apenas um ano e meio de curso: pode parecer atrativo,
inicialmente, mas significa que o estudante da escola pública não
aprenderá o essencial para poder seguir adiante com seus estudos;
disciplinas como Sociologia e Filosofia não serão obrigatórias: ou
seja, uma parte do conhecimento das ciências humanas será abolida; b) a prioridade será o ensino integral: o curso noturno, aos
poucos, será extinto. Isso significa que o estudante trabalhador será
prejudicado; c) os estudantes terão de “optar” por áreas de conhecimento, que serão impostas pelas diretorias de ensino: isso significa
que algumas escolas terão apenas ciências humanas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia), outras ciências naturais (Biologia,
Física e Química); só Português, Matemática e Inglês constarão
como obrigatórias em todas as unidades; d) as aulas poderão ser
ministradas por pessoas se “notório saber” ou empresas privadas.
Como se vê, a reforma do ensino médio visa a cortar recursos da educação para continuar mantendo o parasitismo financeiro
(pagamento dos juros da dívida pública). Faz parte do conjunto de
reformas antinacionais e antipopulares. Está aí por que sua derrubada dependerá não somente dos estudantes, mas da luta de todos
os explorados.

Retomar a luta contra os
aumentos do transporte coletivo

Já virou rotina o começo de ano ser marcado pela luta da juventude contra os aumentos nas tarifas do transporte público. Este ano
foi um pouco diferente. Começamos com as ameaças de elevação
das tarifas, mas não na tarifa unitária, elevação da integração, do
valor do bilhete mensal e das tarifas nas regiões metropolitanas.
Outro acontecimento foi a intervenção da justiça, que barrou temporariamente os aumentos. O que acabou freando as lutas.
O Movimento Passe Livre só conseguiu organizar 3 atos centralizados, que não foram massivos. Sempre dizemos que não
podemos confiar na justiça burguesa para resolver os problemas
dos trabalhadores. No último dia 3, o Tribunal de Justiça de SP
suspendeu, a pedido do governo Alckmin, a liminar que barrava os
aumentos na região metropolitana (EMTU) e, agora, estas regiões
vão amargar com os aumentos. E assim se tornou mais difícil mobilizar a juventude.
Os estudantes precisam se organizar para barrar estes aumentos nas ruas, por meio de mobilizações massivas. Precisam buscar
a unidade com os trabalhadores. E é necessária uma plataforma
unificada de luta que vá além do transporte. Estatização do transporte sob controle operário, salário e emprego são as pautas que
unificam os explorados e darão força à luta.

