
ALERTA

ATÉ QUANDO,
nós - docentes e

especialistas - vamos
aguentar o desprezo,

o descaso e o desrespeito
por parte do Governador
do Estado e da SEDUC?

GREVEÉ
ACORDA, COLEGA, OU

OU É NADA, UM GRANDE NADA!
UMA GRANDE GREVE,

�

�

�

�

É chegada a hora de nós,
docentes e especialistas, nos
rebelarmos, deflagrando uma
grande greve da educação!

Ou é isso, ou é o conformismo
imobilista, que nos impede de
conquistarmos e garantirmos
nossos direitos!

Ou é isso, ou é abrir mão da
nossa dignidade como
educadores!

É chegada a hora de nos
livrarmos de velhos temores e de
nos imbuirmos da coragem
necessária para dar um basta a
todo esse estado de coisas.

Acesse nosso site: www.udemo.org.br
e-mail: udemo@udemo.org.br
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É chegada a hora de nós, docentes
e especialistas, nos rebelarmos,
seguindo o Decálogo da Udemo!

O Departamento Jurídico da Udemo já
defendeu muitos colegas em processos

administrativos que descuidaram da parte
pedagógica da escola, do relacionamento
interno e com a comunidade, porque eles
tinham de cuidar pessoalmente da parte

burocrática, já que em suas escolas
faltavam funcionários. Quase todos esses

Diretores foram punidos.

Nas sentenças, os Procuradores alegaram
que “o Diretor tinha de cumprir a sua
função, e não fazer o papel de outro

profissional. ”Desvio de função.

ACORDA, COLEGA!
Você faz a diferença!

Você é um dos principais fatores na
condução da escola e no aprendizado dos

alunos! Não há nenhuma escola que
apresente melhora em seus índices que não

tenha por trás um bom gestor! Os
governantes sabem disso!

Agora, juntos, vamos fazer com que o
governo nos respeite e nos valorize, tanto

profissional como salarialmente!

GREVEÉ
ACORDA, COLEGA, OU

OU É NADA, UM GRANDE NADA!
UMA GRANDE GREVE,

Nós fazemos

a nossa parte,

o governo que

faça a dele !

Http://bit.ly/grupoudemo
Participe, também, do Grupo de divulgação da UDEMO no Facebook!Acesse nosso site:

www.udemo.org.br


