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GABINETE DA VEREADORA AMANDA GURGEL

REQUERIMENTO N. 793/2013
Amanda Gurgel, Vereadora deste Poder Legislativo, de acordo com o Regimento
Interno desta Casa, Seção IX, Artigo 163, parágrafo 3º, propõe uma moção em repúdio
à governadora do estado do Rio Grande do Norte, Sra. Rosalba Ciarlini, pela
propaganda de TV sobre a educação pública, que contrasta com a realidade das
escolas estaduais e com a falta de professores.
Justificativa
Por ocasião do período de matrículas, o governo do estado iniciou uma campanha de
publicidade na TV sobre a educação. O principal comercial veiculado exibe cenas de
um ônibus escolar buscando alunos em uma zona rural, e de uma escola perfeita, com
aula em condições normais, fardamento e material para os alunos, boa estrutura, e
professores satisfeitos.
A propaganda tem causado revolta em professores e alunos, pois contrasta com a
verdadeira situação das escolas. A realidade vivenciada na Rede Estadual de Ensino e
noticiada no jornal Folha de S. Paulo é a do rodízio de estudantes, que frequentam
aulas só em alguns dias por semana, pela falta de professores. Essa situação extrema é
prática comum nas escolas do estado.
A alegria da professora na propaganda contrasta com a realidade da categoria:
professores que são convocados e ficam até seis meses para receber o primeiro
salário, que convivem com a falta de estrutura, com o não cumprimento de um terço
de hora-atividade; com a lentidão para a liberação de licenças e aposentadorias, com a
superlotação de salas, entre outros. A propaganda é um desrespeito para quem têm a
vocação e compromisso com os alunos testados todos os dias. O comercial também é
um desrespeito aos estudantes de zonas rurais e do interior, como os do Alto Oeste,
que convivem com a falta do transporte escolar.
Por tudo isso, repudio a decisão da governadora de gastar milhares de reais com essa
publicidade fantasiosa, enquanto não investe os recursos necessários para a
valorização dos professores e as condições de funcionamento das escolas.

MOÇÃO DE REPÚDIO
A Câmara Municipal de Natal, de acordo com o Regimento Interno desta Casa, Seção
IX, Artigo 163, parágrafo 3º, repudia a campanha de publicidade adotada pela governo
do estado do Rio Grande do Norte neste início do ano letivo.
Os comerciais veiculados na propaganda do governo vão além da fantasia e da ficção,
tornando-se um desrespeito a todos os alunos, pais, mães e profissionais de educação
do estado. As cenas de TV mostram uma escola perfeita, com a quantidade adequada
de alunos, com a professora em sala, com a estrutura adequada, com material
didático, fardamento e transporte.
Mas a realidade, em grande número das escolas, é outra. Faltam professores em
diversas disciplinas, obrigando alunos a frequentarem as aulas em determinados dias
da semana, em um sistema de rodízio vergonhoso, que chegou a ser noticiado pela
imprensa nacional. Esse é apenas um dos aspectos corriqueiros de uma realidade de
desrespeito aos professores, de escolas sem estrutura, de turmas de no mínimo 40
alunos e outros problemas que não estão na publicidade oficial.
Assim, repudiamos este comercial, bem como a decisão da governadora Rosalba
Ciarlini de gastar milhares de reais com publicidade, enquanto faltam recursos para a
educação pública.
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