
Nós, abaixo-assinados, que lutamos pela 
proteção da vida de todos e de todas, 
nos manifestamos em apoio aos profes-
sores e  professoras ACTs demi� dos pela 
administração municipal de São José, 
e que seja feita a imediata readmissão 
destes profi ssionais.
Num momento de calamidade pública, 
de elevado custo de vida e alto índice 
de desemprego, o que afeta a vida das 
famílias josefenses, professores ACTs são 
demi� dos pela prefeitura de São José, 
contribuindo ainda mais para a crise 
econômica que assola o País, e, conse-
quentemente, o município.
São José vive um momento de agrava-

mento seríssimo da pandemia. Confor-
me informações do painel de casos de 
Covid-19 em Santa Catarina, man� do 
pelo governo do Estado (h� p://www.
coronavirus.sc.gov.br/), o município é 
a quinta cidade catarinense com 
maior número de casos a� vos 
de coronavírus.
Diante deste contexto, os 
profi ssionais da rede muni-
cipal de ensino encamparam 
recentemente uma greve Em 
defesa da Vida, que teve como 
reivindicação central a suspensão das 
aulas presenciais nesse momento crí� co 
da pandemia, mas cujo obje� vo maior 

era de proteção a todos, evitando expor 
tanto os profi ssionais como os alunos 
e familiares aos riscos de contágio da 
Covid-19.
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que aderiram ao movimento 
grevista foram demi� dos pela 
administração, quando estes 
simplesmente solicitavam 
condições seguras de trabalho.

Este manifesto faz o apelo para 
que estes trabalhadores ACTs e suas 

famílias não sejam expostos à fome, ao 
risco de despejo, entre outras difi culda-
des impostas pela situação de desem-

prego. 
Além do mais, faltam profi ssionais em 
várias unidades da rede pública munici-
pal, portanto, não é por falta de trabalho 
a ser feito que estes trabalhadores foram 
demi� dos.
Manifestamos nosso apoio e solidarie-
dade aos professores e professoras ACTs 
demi� dos e reiteramos o apelo à secre-
tária da Educação Lilian Sandin Boeing e 
ao prefeito Orvino Coelho de Ávila que 
reconsiderem a decisão tomada e façam 
a pronta readmissão destes profi ssionais.
Assine o manifesto em apoio aos traba-
lhadores ACTs demi� dos e pela readmis-
são imediata de todos.
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