
 

Morelia, Mich. 5 de outubro de 2018  

Assunto: Parabéns combativo.     

     

A TODOS OS EDUCADORES DO MUNDO INTEGRADOS NO FISE E NO FSM. 
P R E S E N T E.     
    

Dia Mundial do professor, realizado anualmente em 5 de outubro de 1994, comemora o 
aniversário da assinatura da recomendação da UNESCO/OIT sobre o status dos professores em 1966, 
mas, além de lembrar uma resposta a um simples recomendação, 05 de outubro é uma data para 
lembrar combativamente, que o professor, em todos e cada um dos países do mundo, não só é ele que 
ensina a ler e escrever ou realizar operações matemáticas, o professor é aquele que realmente carrega 
em seus ombros o grande Responsabilidade de treinar alunos analíticos, críticos, dedutivos e sensíveis.  

O professor enfrenta o dia-a-dia, às ambições crescentes dos grandes grupos de poder 
econômico, como o Fundo Monetário Internacional o Banco Mundial e a organização para a 
cooperação e o desenvolvimento econômico, este último isso, com recomendações Em matéria 
educacional, visa privar as crianças de uma educação secular livre e obrigatória, já que vê a educação 
como um negócio suculento, a partir do qual obter os melhores lucros, mesmo ao custo de sacrificar o 
futuro educacional das novas gerações; Ele também procura privar o professor de sua matéria de 
trabalho, justificando que qualquer pessoa, tendo assim uma formação mínima e "aprovar" um exame, 
pode ser um professor; Impõe uma metodologia arbitrária e selvagem contra os professores em 
funções, para privá-los de seus locais de trabalho por meio dos chamados exames de permanência e 
promoção; E limita os salários já atrofiados dos professores, à obtenção de obrigações e benefícios 
económicos para aqueles que são mansamente submetidos às suas manipulações perversas.         

     Esta situação resultou na feroz oposição dos professores em todo o mundo, a partir dos 
protestos de professores em países como Espanha, França, Grécia, Marrocos, México e muitos outros 
países ao redor do planeta, que corajosamente sair para defender o educação, que é o presente e o 
futuro da humanidade. 

 

 

 



 

 

Ser um professor é, sem dúvida, a expressão mais completa de amor para as pessoas, para a 
vida;  Para o respeito das diferentes realidades e contextos culturais que se manifestam em todo o 
mundo. É por isso que, como professores mexicanos, fazemos-lhe o apelo para celebrar este e todos os 
dias lutando incansavelmente no meio da unidade de ação, de modo que não só manter o direito 
primário à educação; também, para que este direito seja exercido com plena liberdade; Porque os 
orçamentos e as políticas educacionais, são congruentes com a grande necessidade de ter os 
elementos necessários para o desenvolvimento desta atividade transcendental para os povos do 
mundo, em edifícios apropriados para as necessidades, contando Com os materiais necessários; Com 
salas de jantar para crianças; Atribuição de salários dignos para aqueles de nós que exercem esta 
profissão nobre.     

     Não podemos esquecer que há países que foram e, em muitos casos, ainda estão 
devastados pela guerra, que é outro grande negócio dos grupos de poder.         

Neste dia, devemos protestar juntos, com a exigência de que nem uma criança ou um professor 
morram nas escolas que são bombardeadas como se fossem objetivos militares; Sangue inocente não 
deve mais ser derramado. Não podemos conceber uma celebração mundial, desde que as vítimas do 
bombardeamento continuem a cair; Desde que continuem no mais cruel exílio e nos campos de 
refugiados, milhares de crianças e professores.         

     No mundo, somos milhões de professores afiliados ao fise e ao FSM, fazemos esforços 
comuns para diminuir todos os males que nos criaram as políticas educacionais mais nocivas e ferozes 
da história e que são, de fato, políticas de exploração, escravidão e Aniqu Ilación para a classe operária.
         

     

COMBATIVAMENTE. 

PARA A EDUCAÇÃO DO SERVIÇO DO POVO! 
UNIDOS E ORGANIZADOS, NÓS VAMOS GANHAR! 

 
PROFR. VICTOR MANUEL ZAVALA HURTADO 

SECRETÁRIO-GERAL DA XVIII SEÇÃO DO SNTE-CNETE MICHOACÁN, MÉXICO.     

 
     

     


