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Prefeito encena 
triste espetáculo 
de autoritarismo

Ontem, 9 de outubro, durante a abertura do 
Simpósio da Educação, o prefeito Lauro Michels 
subiu no palco e rasgou o Jornal do Sindicato de 

outubro, que trazia, entre outras questões, informações 
sobre o Sistema Sesi de Ensino. Segundo Michels, o 
Jornal dos/das trabalhadores/as mentiu acerca dos 
custos da parceria. 

Diante dos questionamentos veiculados no Jornal 
do Sindicato sobre a privatização do sistema de ensino 
nas escolas municipais, o prefeito mostrou agressividade 
e despreparo para o debate democrático: Michels 
não respondeu a uma única questão de forma séria, 
desferindo acusações levianas e injuriosas, que revelam 

desconhecimento das lutas dos funcionários públicos de Diadema.
A atitude do prefeito mostra que ele ainda não se deu conta de que é o responsável 

pelas políticas públicas implantadas na Prefeitura e, portanto, tem o dever de prestar 
contas de seus atos aos servidores municipais e à população da cidade.

O Sindema sempre lutou contra todos os tipos de mandonismo, 
autoritarismo e políticas de traços neoliberais em Diadema, 
independente de quem seja o prefeito. Foi assim na luta contra a 
municipalização, por avanços e direitos dos/as professores/as no 
Estatuto do Magistério, nas conquistas de reajustes salariais, nas 
paralisações e nas grandes greves de 2007 e 2011.

Não nos calaremos diante das arbitrariedades de quem  
quer que seja. Chega de baixaria: qualifique-se para o debate, 
senhor prefeito! 

ESPECIAL EDUCAÇÃO

“E nós estamos ainda no processo 
de aprender como fazer democracia. 

E a luta por ela passa pela luta contra  
todo tipo de autoritarismo”   

 Paulo Freire

Hoje, quinta, dia 10: ato na 
Câmara Municipal às 16 horas 
 
A segunda votação do projeto de lei do Sistema Sesi de 
Ensino está marcada para hoje. Se aprovado, o PL vai 
para sanção do prefeito e, após a publicação da Lei, o 
convênio pode ser firmado. Vamos garantir a participação 
dos professores e professoras nas decisões da educação 
pública em Diadema.

Faça a sua parte, compareça!

Todos/as na luta em defesa da educação pública de qualidade!
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Na edição de outubro do Boletim da 
Educação do Sindema, divulgamos 
os custos do Sistema Sesi que foram 
apresentados à Câmara na Semana 
passada. Trata-se do orçamento enviado 
pela Divisão de Educação e Cultura do Sesi 
ao Secretário da Educação de Diadema, 
Marcos Michels, conforme cópia ao lado. 

Observe que trata-se da venda de livros, 
já que o preço do material didático 
corresponde a 95% do custo do convênio. 
Já o valor orçado para a formação dos  
professores significa apenas 1,8% do 
custo total do Sistema Sesi. 

Os custos sobre o Sistema Sesi

1) Por que a compra do Sistema Sesi de Ensino não foi 
apresentada e discutida com os/as professores/as? 

2) Por que gastar mais de 2, 7 milhões em livros, 
sendo que o MEC distribui livros didáticos de quali
dade sem ônus para o Município? E o que será feito 
com os milhares de livros do PNLD distribuídos com 
recursos federais? 

3) As escolas da rede municipal de Diadema terão o 
mesmo padrão material e de condições de trabalho 
oferecidos nas 175 escolas do SESI? 

4) Quando serão fornecidos materiais básicos peda
gógicos e de higiene nas escolas municipais?

5) Haverá redução do número de alunos nas salas de 
aulas?

6) Haverá professores substitutos e inspetores de 
alunos?

7) Qual será a estrutura para alunos/as da inclusão? 
E para aqueles que estão em diferentes níveis de 
aprendizagem?

8) Como será feita a avaliação de desempenho dos/
as professores/as? Qual o papel da pontuação do 
IDEB na avaliação dos/as professores/as?

9) A Prefeitura pretende implantar o sistema de “bô
nus” e gratificações, como é feito em outras redes, a 
partir do desempenho dos alunos no IDEB?

10) Haverá mudanças no período de férias e recesso 
dos professores com a adoção do Sistema Sesi?

Os/as professores/as precisam saber
Na sexta, 11/10, um dos temas do Simpósio será o convênio com o Sistema 
Sesi. Questões a serem respondidas pela Secretaria da Educação:

Custos Sistema Sesi
Livros Didáticos: R$ 2.716.181,00 (24.465 alunos)

Formação de Gestores: R$ 65.208,00 (264 
horas a um custo de R$ 247,00 a hora para 201 
gestores)

Formação de Professores: R$ 51.376,00 ( 208 
horas a um custo de R$ 247,00 a hora para 1803 
professores)

Acompanhamento anual da Secretaria da 
Educação: R$ 1.482,00

Custo estimado do Sistema em três anos:  
R$ 8.502.741,00 (sem reajuste)


