MOÇÃO DE APOIO
À GREVE DOS PROFISSIONAIS
DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE PALMAS-TO

Nós, entidades representantes dos trabalhadores, partidos, parlamentares e movimentos sociais,
viemos por meio dessa nota conjunta manifestar nosso mais veemente apoio à luta dos
profissionais de educação do município de Palmas-TO que estão em greve desde o dia 5 de
setembro e que estão ocupando a secretaria de educação desde o dia 13 do mesmo mês.
Tendo seus salários defasados há vários anos, acordos não cumpridos e condições de trabalho
deterioradas, esses trabalhadores só encontraram descaso, cinismo e demagogia por parte da
gestão de Carlos Amastha, do PP.
Empresário bem-sucedido e radicado no Brasil a cerca de três décadas, Amastha é a versão
tocantinense de “político empreendedor capitalista”. Ele e seu secretário de educação Danilo Mello
têm sido firmes na disposição de ignorar e desrespeitar a luta dos professores e demais
profissionais da educação.
Em sua última assembleia, realizada no dia 19 de setembro, os lutadores da educação de PalmasTO foram informados que a prefeitura tinha obtido uma vitória judicial contra a luta dos
trabalhadores e iria partir para o corte de ponto. Foram informados também que os vereadores
também estavam a entrar com medidas jurídicas para requerer a reintegração de posse e o
consequente fim da ocupação.
Só podendo contar com traição e truculência do poder público em suas esferas executiva,
legislativa e judiciária, os trabalhadores da educação de Palmas-TO votaram continuar firme na
greve e, num gesto de bravura e determinação, iniciar uma greve de fome, a partir das 18 horas do
dia 20 de setembro.
Não deixaremos a luta desses companheiros ser ignorada, nós, companheiros de luta, assinamos
essa carta e fazemos um ampla chamado à solidariedade dos lutadores de todo o país.

Traidores e facínoras não passarão.
Todo apoio à luta dos trabalhadores de Palmas.
Reajuste e negociação já.
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