PODER ESTUDANTIL
Boletim da Corrente Proletária Secundarista

Nº 5 - Ano II – Fevereiro 2020

Bem-vindos estudantes, e vamos à luta!
Mais um ano letivo se inicia. Nós, da Corrente Proletária
Secundarista, damos as boas-vindas aos estudantes novamos, tanto os que
cursarão o 1º ano, quanto aos transferidos de outras escolas para as
demais séries. Nossas boas-vindas também aos veteranos que retornam
depois das férias. Nossa escola agora está em novo prédio, mas nem por
isso, os problemas na educação acabaram. A luta por merenda de
qualidade, pela quadra, por emprego à juventude e por uma escola sob
controle de quem estuda e trabalha continua! Sejam bem-vindos e vamos à
luta! Organizem-se na Corrente Proletária Secundarista!

Depois de 6 anos, finalmente SEDUC

entrega o novo prédio da escola
Este ano, finalmente, a SEDUC
entregou o prédio da nova escola. São 14
salas
climatizadas,
laboratórios
de
química/biologia, física/matemática, dois
laboratórios de informática, um auditório e
um refeitório. A SEDUC faz questão de dizer
que trata-se de uma escola “Padrão MEC”.
Sem dúvida, o novo prédio é muito superior
ao antigo e as instalações são as que todas as
escolas deveriam ter. Assegurar condições dignas para o ensino não é um
prêmio, mas uma obrigação de todo governo que recolhe nossos impostos,
depois de desviar centenas de milhões para favorecer os capitalistas e grupos
empresariais.
A entrega da nova estrutura se seguiu depois de uma espera de 6 anos.
Durante esse período, entrou grêmio e saiu grêmio, deram-se prazos e estes
expiraram-se; e não se viu nenhuma organização ou movimentação para a
entrega da escola. A Corrente Proletária Estudantil (CPE), mesmo sendo
derrotada nas eleições para o grêmio, tomou como sua a tarefa lutar pela

entrega da escola nova. Nos
movimentamos para organizar uma
comissão e ir à Seduc pressionar pela
entrega do prédio. Lá, conversamos
com a secretaria da SEDUC e
Coordenadoria
da
SEFOR,
reivindicamos a entrega do prédio,
ainda que sem a quadra concluída. A
CPE entende que esse movimento de pressão sobre a SEDUC, ainda que
insuficiente, foi importante. São ações como essa, ainda que com pouca adesão,
que tornam possíveis as conquistas. A escola só demorou 6 longos anos pra
receber o prédio novo PORQUE O MOVIMENTO ESTUDANTIL FICOU
ACOMODADO. O próprio grêmio atual foi contra fazer pressão sobre a SEDUC
para a entrega do prédio novo! Trata-se de um grêmio imobilista, parado e que
não representa os interesses dos estudantes!! Que ao invés de organizar a luta
e politizar a juventude de nossa escola, só se preocupa com festas. Se houvesse
um movimento há mais tempo, a escola teria saído antes.
AGORA NOSSSA LUTA É PELA QUADRA! Depois do prédio entregue,
nossa luta não deve parar. O prédio tem uma pendência, que é a QUADRA. É
dever do grêmio, atual e do que for eleito, lutar por esta quadra já!
___________________________________________________________________

DICA CULTURAL
Completou-se 40 anos de
“Admirável gado novo”, composição de
Zé Ramalho e lançada em 1979, no álbum
“Peleja do Diabo com o dono do Céu”. O
título da música, foi inspirado no livro
“Admirável mundo novo” de Aldous
Huxley de 1932 e, tal como o livro, a canção fala da manipulação da vontade dos seres
humanos. Lançado ainda na ditadura militar, “Admirável gado novo” é uma crítica à nossa
passividade que aceita tudo, tal como o gado no pasto. Imperdível, confira!

Você Sabia?
Greve dos Petroleiros completa 19 dias: mais de 20 mil trabalhadores cruzam os
braços em mais de 115 unidades por todo o país. Lutam contra o fechamento da
fábrica de fertilizantes FAFEN-PR, demissão de 1000 operários e a privatização da
PETROBRÁS, pelo governo policial-militar de Bolsonaro-Guedes. Todo apoio à
luta dos petroleiros! Nada de entregar o petróleo e a Petrobrás às multinacionais!

