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Q
ueridos pais e alunos, prezados colegas professores e funcionários de escola. No 

dia 26 de fevereiro  iniciaram as aulas na rede pública estadual de educação. Em 

nome do CPERS/SINDICATO, 

 Começamos o ano de 2015 com alguns compromissos fundamentais. Primeiro, a Direção 

Central do CPERS está comprometida com a defesa da educação pública de qualidade para 

todos os gaúchos. Segundo, estamos empenhados em apresentar ao governo, que é o principal 

responsável pela educação pública na rede estadual, um caminho de diálogo e alternativas para 

garantir que nossas crianças e nossos jovens tenham a educação que merecem. 

 Acreditamos que a ampla maioria dos alunos matriculados nas escolas públicas estaduais 

terão professores que os receberão nos primeiros dias de aula. 

prejudicando a qualidade do ensino. 

 Nós, da Direção Central do CPERS, apontamos as soluções para isso ao governo. 

Indicamos a necessidade URGENTE da nomeação de professores concursados, admitimos até 

a contratação emergencial onde não tiver Banco de concursados.

 Entretanto, não vimos ainda, por parte do atual governo, um compromisso claro com a 

educação pública de qualidade, desenvolvida por professores concursados e plenamente 

habilitados para garantir um ensino qualificado. Ao contrário, milhares de alunos terão de 

enfrentar, mais uma vez, a falta de professores em inúmeras matérias. O CPERS, com a 

responsabilidade que tem com a educação pública de qualidade fez sua parte. Faltou o governo 

fazer a sua!

 A ideia propagada, historicamente, de que a educação é cara para o Estado, já não pode 

mais ser aceita.  O correto é afirmarmos em alto e bom tom: 

Volta às Aulas

quero saudar os nossos educadores

e, especialmente, os pais e as mães de nossos alunos.

Mas, infelizmente, mi-

lhares de jovens não terão um quadro de professores completo,

A educação dos gaúchos não é cara. Cara é a ignorância!
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