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Filme retrata mobilização dos profissionais da educação no Sergipe, em 2008. 
Em SP, sob o governo Doria, precarização do trabalho docente aumentou na pandemia. Página 3 
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Verba de combate à Covid-19   
Um dos principais aliados 
de Bolsonaro, o senador 
Chico Rodrigues, foi pego 
com dinheiro na cueca em 
operação da PF que apura 
desvios de recursos. 

Defesa do emprego 
Bancários realizam ações 
nas redes sociais e nas ruas 
contra demissões. Itaú, Bra-
desco e Santander quebram 
compromisso e dispensaram 
trabalhadores.  

E dá-lhe medalha!
Com Bolsonaro, a Marinha 
gastou mais de R$ 1 mi-
lhão em medalhas, segundo 
levantamento da Fiquem 
Sabendo, via Lei de Acesso 
à Informação.

Cadê meu dinheiro?
Uma dona de casa cobra na 
Justiça o auxílio de US$ 1 
mil citado por Bolsonaro na 
ONU. Ela recebeu R$ 2,4 
mil. O valor deveria chegar 
em R$ 5,4.  
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Notas e recados

Ontem se comemorou o 
Dia do Professor. Exercer a 
função de educador tem sido 
uma tarefa difícil em nosso 
país dado o descaso que a 
educação pública tem sofrido. 
A educação de qualidade e 
universal é um dos aspectos 
fundamentais na promoção 
do desenvolvimento social e 
da democracia das nações. 

Um dos elementos funda-
mentais de uma política de 
educação inclusiva e emanci-
patória é a valorização do pro-

fessor, proporcionando-lhe 
condições dignas de trabalho 
do ponto de vista humano e 
material. 

Esse quadro de desmonte 
da educação pública tem 
se agravado com a adoção 
das políticas neoliberais que 
reduzem os gastos com a 
educação com forte impacto 
sobre a qualidade do ensino, 
que aumenta a desigualdade 
social, limita o exercício da 
cidadania e compromete o 
futuro da democracia.

A eclosão da crise epidê-
mica veio agravar ainda mais 
a situação de precarização do 
trabalho dos professores em 
todo o país. A desigualdade 
social que excluiu parte dos 
alunos ao acesso às aulas re-
motas caiu nos ombros das 
famílias e dos professores. Os 
professores precisaram se ca-
pacitar, em pouco tempo, para 
ministrar as aulas remotas e, 
além disso, passaram a auxi-
liar os alunos com dificuldade 
após o período das aulas e tem 

ficado à disposição dos fami-
liares muito além do horário 
de trabalho.  

Todos nós fomos marcados 
fortemente pelo convívio com 
os professores e valorizamos 
o papel que eles tiveram para 
a nossa formação humana e 
cidadã. A valorização profis-
sional e social do professor 
e a luta por uma educação 
pública, inclusiva e transfor-
madora são tarefas essenciais 
para a sociedade brasileira de 
longa data.

UMA HOMENAGEM AOS PROFESSORESUMA HOMENAGEM AOS PROFESSORES
EM TEMPOS DIFÍCEIS DE PANDEMIAEM TEMPOS DIFÍCEIS DE PANDEMIA

Comente este artigo.
Envie um e-mail para 
formacao@smabc.org.br
Departamento de Formação

Saiba mais

Campanha arrecada produtos de higiene pessoal e fios de cabelo
O Coletivo das Mulhe-

res Metalúrgicas do ABC 
reforça o chamado para 
participação na campa-
nha solidária do Outubro 
Rosa. A edição deste ano 
destaca, além da preven-
ção ao câncer de mama, o 
combate à violência contra 
a mulher. 

A arrecadação é de pro-
dutos de higiene pessoal, 
que serão doados a entida-
des que atendem mulheres 
que sofreram violência 
doméstica, e também fios 
de cabelo, que serão des-
tinados a pacientes que 
lutam contra o câncer. 

As doações podem 
ser entregues ao CSE na 
fábrica, no Sindicato e 
nas Regionais. Se não 
puder entregar, entre em 
contato que o Sindicato 
retirará as doações (4128-
4200). Também poderão 
ser entregues no Drive 
Thru Solidário, dia 24, 
das 9h às 17h, na Regio-
nal Diadema.

Para Niwton do Couto Evangelio, ex-trabalhador na Panex, internado no Santa Helena de 
Santo André. Unidade São Bernardo: Rua Mediterrâneo, 470, Jardim do Mar. Tel: 3660-5968. 
De segunda a sexta, das 8h às 16h.Doe sangue
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Saiba como doar:

• São aceitos todos os 
tipos de cabelo.

• O cabelo deve ter, 
no mínimo, 15 cm de 

comprimento, podendo 
ser só uma mecha.

• Diga ao cabeleireiro 
que você está cortando 

para doar.

• O corte deverá ser feito 
com o cabelo seco.

• Coloque o cabelo 
cortado bem amarrado 

no elástico em um 
saquinho e leve até a 

recepção do Sindicato 
ou das regionais ou 
deixe com o CSE na 

fábrica.

Doe fios
de amor

“O amor próprio começa 
nos detalhes. Cuidar-se é a 

melhor maneira de se amar e 
ser feliz. Dê prioridade para 
a sua saúde. Preste atenção 

em qualquer alteração no seu 
corpo, mantenha seus exames 

em dia, faça a prevenção que 
for necessária. Convidamos 

toda a categoria a ser solidária 
e participar da campanha de 
arrecadação de produtos de 
higiene pessoal e de fios de 

cabelo”, Geane de Sousa Silva, 
CSE na Revoluz

“A Campanha do Outubro 
Rosa é importante para as 

mulheres se conscientizarem 
a fazer a prevenção contra o 

câncer de mama. Essa campanha 
também é muito importante pois 

vamos arrecadar produtos de 
higiene pessoal e continuaremos 
a Campanha Doe Fios de Amor 
para ajudar quem enfrenta essa 

terrível doença. Dia 24 estaremos 
no Drive Thru na Regional 

Diadema. Leve sua doação!” 
Cláudia Alexandra Rodrigues, 

CSE na Apis Delta.
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Descaso dos governos Bolsonaro e Doria ampliam dificuldades dos professores 
no isolamento. Confira filme que retrata história da luta docente em Sergipe

“A pandemia deixou 
explícitas as desigualdades 

sociais e educacionais”
No dia de ontem, os pro-

fessores receberam felicita-
ções vindas de várias partes 
da sociedade, principalmente 
de pais e alunos que reconhe-
cem e valorizam a importân-
cia da função docente. Todos 
os anos, além dos parabéns 
são repetidos a exaustão os 
temas de desvalorização do 
professor no Brasil, bem 
como a situação de descaso 
que se arrasta há anos nas es-
colas estaduais de São Paulo. 
Mas em 2020, o contexto que 
já era difícil ganhou novos 
complicadores com a neces-
sidade das aulas online. 

A presidenta da Apeoesp 
(Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado 
de São Paulo) a deputada Es-
tadual pelo PT, Maria Izabel 
Azevedo Noronha, a Bebel, 
destacou, em vídeo postado 
no site da instituição, que a 
pandemia aumentou a pre-
carização do trabalho dos 
professores. 

“A pandemia deixou ex-
plícitas as desigualdades so-
ciais e, por conseguinte, as 
educacionais. A secretaria da 
educação, ao invés de fazer a 
inclusão digital na forma de 
cursos, oferecer instrumentos, 
cooperação com as operado-
ras, jogou tudo nas costas de 
professores e alunos”.

Dados da Plataforma 
de Apoio Psicológico para 
Profissionais da Educação 

FILME
ABRAÇO: A 

ÚNICA SAÍDA 
É LUTAR

mostram que, entre os 269 
atendimentos prestados em 
17 estados brasileiros, 90% 
foram de mulheres. Em sua 
maioria, negras, educadoras 
no ensino fundamental e mo-
radoras de regiões periféricas 
Os dados também indicam 
que a cidade de São Paulo 
concentrou 70% de toda a 
demanda. 

Volta às aulas 
Em São Paulo, o processo 

de reabertura das escolas 
“fracassou”, afirmou Bebel. 
Segundo ela, em entrevista ao 
Jornal Brasil Atual, dois fato-

O filme, disponível desde 
ontem - Dia do Professor -, em 
diversas plataformas, narra a 
mobilização de professores do 
Sergipe, em 2008, em defesa 
de direitos.

Dirigido por DF Fiuza, o 
longa foi bancado com recur-
sos do Sintese (Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação 
Básica da Rede Oficial do Es-
tado de Sergipe), entidade que 
representa 12 mil professores. 
A obra também celebra os 40 
anos do sindicato. 

O roteiro tem um tom fic-
cional, embora trate de um 
assunto real. Giuliana Maria 
é Ana Rosa, uma professora 
dividida entre o ativismo e a 
rotina doméstica. Ela sofre, in-
clusive, oposição da família por 
querer participar de atividades 
sindicais. 

COMO ASSISTIR
O filme pode ser as-

sistido ainda nas plata-
formas digitais cinema-
virtual.com.br looke.
com.br. A partir do dia 
29, estará disponível 

res impulsionaram a decisão 
pela reabertura, a pressão das 
escolas privadas e a proximi-
dade das eleições municipais. 
É o “poder econômico” que 
manda no estado de São 
Paulo, disse.

O governo de João Doria 
(PSDB) havia autorizado o 
retorno às aulas presenciais 
a partir do último dia 7, nas 
cidades que estivessem há pelo 
menos 28 dias na fase amarela 
do Plano São Paulo. Contudo, 
pelo menos 306 dos 645 mu-
nicípios do estado já definiram 
que as atividades presenciais só 
serão retomadas em 2021.

Descaso do Governo 
Não dá para esperar muito 

de um governo que ataca o 
educador Paulo Freire, pa-
trono da educação brasileira. 
Não bastasse isso, e os tantos 
absurdos ditos e feitos pelo 
ex-ministro da educação, 
Abraham Weintraub, recen-
temente o atual ministro, 
Milton Ribeiro, afirmou: 
“hoje, ser professor é ter 
quase uma declaração de que 
a pessoa não conseguiu fazer 
outra coisa". 

Para o próximo ano o go-
verno prevê redução de 21% 
nos recursos dos programas 
de educação profissional e 
tecnológica e 7% nas rubricas 
inscritas como educação bási-
ca de qualidade. Isso porque o 
MEC não utilizou os recursos 
disponíveis neste ano. 

também em platafor-
mas digitais (strea-
ming) como Apple 
TV, Google Play, Now, 
Vivo Play e Youtube 
Filmes.
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a borboleta morta 
no vão da porta
fronteira
a borboleta morta 
no vão da porta
presságio
a borboleta morta 
no vão da porta
transcende
a borboleta morta 
além da  porta
voa
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Tribuna Esportiva

Brasileirão

Amanhã – 19h
Coritiba x Santos

Curitiba 

Amanhã – 21h
São Paulo x Grêmio

Morumbi

Domingo – 16h
Corinthians x Flamengo

Neo Química Arena

Domingo – 20h30
Fortaleza x Palmeiras

Fortaleza 

fotos: divulgação

Rosana Banharoli, moradora 
de Santo André, é autora dos li-
vros Espasmos na Rotina, Ven-
tos de Chuva e 3h30 ou quase 
isso. Participa em mais de 50 
Antologias com contos e poe-

mas. Publicada em sites e revis-
tas nacionais e internacionais. 
Tem poemas/letras musicados 
por diversos músicos do ABC. 
Foi idealizadora e curadora da 
Fliparanapiacaba 2014. 

• Brenner assumiu a artilha-
ria do São Paulo e a vaga 
de titular. Foram oito gols 
em 18 jogos, seis como 
titular. Pablo marcou sete 
vezes em 28 jogos, 22 
como titular. 

• Com a contratação de 
Robinho, condenado por 
estupro na Itália em 1ª 
instância, a patrocinadora 
Orthopride rompeu acor-
do para exibir marca no 
uniforme. 

• Depois da estreia de Man-
cini com vitória no Corin-
thians, o técnico terá que 
fazer mudanças. Ramiro 
e Bruno Méndez estão 
suspensos e Jô é dúvida.

Show hoje
Metá Metá
A banda Metá Metá, formada por Juçara Marçal (voz), Thia-
go França (sax) e Kiko Dinucci (guitarra), é conhecida por 
fazer uma nova abordagem na música brasileira, fundindo 
elementos da canção brasileira com música africana, jazz e 
rock. Hoje, às 19h, na plataforma EmCasaComSesc.

Infantil
O Pequeno Príncipe
O universo de Antoine de Saint-Exupéry ganha nova versão 
através dos sons da Orquestra Ouro Preto, uma das mais reno-
madas do Brasil. O espetáculo conta também com a magia teatral 
dos bonecos. A apresentação ocorre no Grande Teatro do Sesc 
Palladium, em BH, sem plateia. Domingo, às 11h. Para assistir, 
acesse o YouTube oficial da Orquestra Ouro Preto. 

Passeio virtual
Museu Frida Kahlo
Conheça a casa onde viveu uma das maiores artistas plásticas 
do México. O Museu Frida Kahlo, também conhecido como La 
Casa Azul, disponibilizou um tour virtual e gratuito por seus 
jardins, galerias e obras. No site oficial do Museu Frida Kahlo, é 
possível “caminhar” pela casa e conhecer o universo da artista.

Cinema virtual
Cine África
A Mostra reúne filmes contemporâneos de oito países do conti-
nente. Cada filme fica disponível por uma semana. Até o próximo 
dia 21 está no ar “Rosas Venenosas” (2018 - Egito) que conta a 
história de uma a jovem que vive em um pequeno bairro no 
Cairo, rodeada de costumes religiosos e conservadores. Assista 
em: mostradecinemasafricanos.com


