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NÃO É SÓ PELO RETORNO
DO DIRETOR EDSON NOGUEIRA
Desde a dispensa arbitrária do professor
Edson da direção do Colégio Estadual Madre
Teresa de Calcutá, a comunidade escolar vem
tentando ser ouvida pelo governo do Estado.
Foram muitas ações: atos, panfletagens, idas
ao Palácio Guanabara, a audiência Pública da
Comissão de educação da Assembleia Legislativa, a audiência com presidente da Assembleia Legislativa... Infelizmente a secretaria de
educação além de não nos ouvir tenta nos
impor a ferro e fogo sua decisão.
LUTAR NÃO É CRIME!
O diretor interventor Márcio Lima, os membros da secretaria de educação e da coordenadoria regional metropolitana agem como
se lutar fosse crime.
Chamam a PM para intimidar os alunos do
grêmio, tentam impedir a entrada destes no
espaço da escola, telefonam para casa dos
estudantes caluniando-os e jogando–os contra seus pais. E como se não bastassem ameaçam os professores presentes na escola de
levarem falta, caso não entrem em sala de
aula. Desrespeitam a legitimidade do movimento dos alunos.
A princípio queríamos somente ser ouvidos e que nos explicassem os motivos do afastamento do professor Edson Nogueira da direção. Mas foi tanta mentira, calúnia, desrespeito e arbitrariedades que só nos tornaram
mais fortes!
Gostaríamos muito que todo este empenho da Secretaria de educação em nos

reprimir pudesse ser aplicado para melhorar a nossa escola.
Não desistiremos! Nossa comissão (pais,
alunos, professores e sindicato) denunciou
todas estas injustiças e arbitrariedades inclusive a OAB. Agora além do retorno do nosso
diretor, exigimos um prédio melhor em condições de trabalharmos e estudarmos!
Ontem, mais uma vez mostrando seu perfil autoritário a Secretaria de Educação, designa uma nova pessoa para a direção do Colégio Madre Teresa: a atual diretora do Colégio Estadual Profº Jeannete de Souza Coelho
Manarino, a professora Eliete Carneiro. Achamos positivo a retirada do Sr. Márcio Lima,
porém não podemos concordar com mais
uma intervenção. Queremos ser ouvidos e
exigimos o retorno imediato do professor
Edson para a direção da escola, obras de melhoria e a compra do prédio do colégio Estadual Madre Teresa de Calcutá.
Para aqueles que nos ameaçam deixamos
o recado, nós só começamos!
E para aqueles que acreditam que LUTAR É
PRECISO E VENCER É POSSÍVEL, fazemos um
chamado para juntarem se a nós.
Estaremos realizando uma assembleia para
avaliar nosso movimento e decidirmos os rumos das nossas ações. Venha participar e decidir conosco os próximos passos.
Quinta- feira (16/04/2015) às 16h na assembleia legislativa - audiência com o deputado
Alberto Albertassi, líder do governo na ALERJ
( Assembleia Legislativa).

ASSEMBLEIA DA COMUNIDADE NA SEXTA-FEIRA, ÀS 7H, NA ESCOLA. PARTICIPE!
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